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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

CNPJ N." 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 014/2016 - Edita l 
de Carta Convite n° 004/2016, que tem como objeto a Aquisição de Materiais Escolares, 
Didáticos, de Escritório e outros, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

- No valor Total/Global de R$-74.285,90 (Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e 
Cinco Reais e Noventa Centavos): ROMA PAPELARIA L TDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 23.152.417/0001-75; 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Abril de 2 .O 16. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN ·w N.o~8.~. ~~ 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 - .• _dJJ ·y, .... 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 -%~--~--. 

Rua Bahia, 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 qCa:-~u -~<to 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E -mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Li citatório no O 14/2016, Edital de Carta Convite n° 004/2016, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 30 de 

Março de 2.016. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.016. 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 
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CANT~0· l\ 
~ ? 6{ç..~~~ ~I 

Estado do Paraná r~.-=~·~-~~-~~--~·· 
_______ c_N_P_J_N_.0_7_7_.a_4_5_.3_9_41_o_oo_1_-o ...... 3;...._ _______ ~-·:;;lr- ~~ 

~"'".,_· 
uPaço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 037/2016. 
Processo Licitatório n°. 014/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 004/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 004/2016- Aquisição de materiais 
para escritórios e outros. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 04 de Abril de 2016. 

Elis Man a da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 



- .. _ 85.-
Prefeitura Municipal de Nova ~-0~142~- _ 

Rua BAHIA, n° 85 - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 -1-~.?r · .. ·-
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 va '":.: ' 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N" OI 4/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE n• 00412016 

TERMO DE AD.JUDICACÃO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise c verilicaçào da documentação e proposlll apresentada. torna publico a Adjudicaç5o. 
do processo licitatório em epígrafe :i: 

EMPRESA: 
ROIVIA PAPELARIA LTDA- ME 
CNPJ 23.152.417/000I-75 

Comissão de Licitações: 

LOTES E/OU ITENS: 
itens 01 -78 no valor globalltot~l de RS-74.285,90 (Setenta e Quatro Mil, 
Duzentos e Oitenta e Cinco Reais c :-.lovcnta Centavos ; 

Nova C:mtu, Paraná. 30 de Março de 2.0 16. 
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EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Termo de ad'i!No n'2 Termo de coitJJio n'.St2Q1S, objetvanco a CONTRATAÇÃO 
DE EIIJ'RESA PARA f.IINUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROlE DA PROOVÇAO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZWIA e a Gl ASS. T!CNICA ADMINISTRATIVA 
LIDA. lrscm. no CNPJ sob n'. 80890.50ZOOJH4. adlinm o conlra:o na mportlooa 
de RS l t iXXI,OO (lin~ e,. ma re~is). mlérrrlno de ilger<ia em ll1031l017 nos 
ttrmos da Leide~taçtlesn.'!.6S&93, 

Funda,.en:açlo legatl<l~o57 § l' d•Leide l<rlaç6es n' 8.6S!r93. 
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Luiziana 24de maryode2016. 
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EDITAIS 
Ari::o dl! l1c11 açdu pub lu;a\·ào de ~o'\1 1\al • l p 00>: ~"' h nwr<hli,hd~ ll)m:Lda d.: 
Jlft.:"\0 oi!J~hl; COillfJI.lÇ.\o J~ L:L11p1~' "-1 JXU:I \:l.lO~lf\IÇlu Jo 111\JJ U d.t ~·~cOJ.t 
mumd1ml R~·ntRrodu. R~'l.'t'binll..'i llo 11.11a PfOiltl\llu c- ~,lllfl ~ 
cmclop.:s ;uê ãs lllhOOm dtJ d•a (15 tk ma•o de ~lb I.OC1\L. SJIJ dr 
r~uw~·~ ll.1 Com1~o !J,·rm;ul(tll~ dl' i.NH3ÇÔL"S no c-c:hlic1o JJ Prd, llura 
~luni,,pal de PíiJnr;:• ~ihl.ld;, no C:nlm ;\dminLSirUJ Í\fl 1R ,k· J;anciriJ, 
171.CRITt:RIO. SoU rcgiml." Jc emptcola.tb pDr p! l.\'0 global. 
I~FORMAÇÓES CO~IrL E~I EIIT.~RES D"'""""l' 110 !<d' do 
ti.·IUILICIJIII.t de l'·u,m~. $11\tadn no C4'1iUil 1\dtnÚ}I!.Ir.lll\0 1S de J>llll!'lhl. 111 
- Centro - l,i!anp - PR. ,ru J>~!loldc(unc (u,,-1 21 ~>o.Jfl. \ 1 ?1 r.tmai12S 
fa.x {0 1.\~21 }6-16-11 1~. ~:mi L I ptllllgllicLtl d ~ruatl .cuu• l'ttJu~a, 15 Jc 
Abril de 2016. Altair JO$~ lampk:r - PH:fC!l:J. 

i\\ !~) d~· lu:lt:i\'ih) vubh.;;~'ia dt.' ~o:JII:JI n ~ fi(N ~016, ntaxlal1J:td~ lomad:J dl? 
prl!ço ohj~.:1o: ~·i'!lltrnl<~\':11:, de- CIIIJlf~~ Jl.lr.l dabof;J\;lu d~ piiJJdl• ' m:lht:l\';\o 
di! tr::msno k\.-..:dMI ~IIIII p:uJ r roti'C\rlo , n.b.:!lurJ do, ~.:m dopt":- :ue :1..' 

IOhOOm du Jra 06 ck· matotk 21~ 1 () LOCAL S:ab di: r~·w111.k:- dJ ConulSjo 
, ,~·nn;mi:IIIC tk ll~lt.._·õc::s no 1.-dillthJ lb ~~~ feltUIJ ~\uniclpal de Ptl\111~. 

~•IU.Jil.t 110 C.:1111 0 A dmiru-.trjfl\0 2S d.: Janci111 , 171 (JU'!ERI(J Sob 
f~~imc tk empr~:lli!dJ por (lr~-ço ~l.:~bJI. INfOR~IAÇÓES 
COMPlH\8\TARl:.S. 01 fCI3niCIII ~ 113 Sl."dc do M u ni<ii)IO de ru:rntl. 
sllooJIJ au (\.,ltriJ Admuu ,.U~JII\IJ 2S de Jan~uu. 171 Centro Pillln~" 
f'ft., IJU ("til> ld t:fulle (0\\~2 1 Jl~lf•·ll22 l:l!IIJ\ ~21\, fa\ (0\\~!) J6~(i. 

li n cml il: fi!WI~ilií.'ll;t (I g.lltli l.n1m P!lôlfl~a. I) Jc r\bnl ll~ 2016, r\lt~ir 
Jih C l.ruupu:r • Ptd~ilu 

I PREFEITU~~~~~~~~R~g~~'iz~;~R",:.~:,~~,oo PARANA I 
N.r . . 7D.t:!.,'1fil-o"''"-'"'"'"'-'- -----' 

(!j H I .UI"' P I U'UCAP UC rpmii(J,O!!f\F•)')CO\ '!UI QQ! CfrM tu ' 
:l•ISCitl"" '"ih O'•.,AoJolt>.-"" W.'""'" 
,lol't--..... ... $onoo,U<t .... . . . /1~14 
.,... .. orr., oi .~ .. ,.., .. • "'-~~ .... .~o
,.....,~..., .:-......... ,., .... -.. ~ .. , ...,,..,_. 
.... 1111-4 -"!I IUJI'J I CM ~TO.t t. I' r 

!"r io ~'"'"'''""Te-'"oo. •I<' 1111'1 1,\d., o f'I VWICII'tO O I IUAA,.I)A. INCno• nv C.N.I' I 
n• , U.\IIt.-755/UUQ I·lll), (0 10' oN<t a.ln<ln"'run1.1,. ~riCf 11"1'MIIu ~~atrc-.,.lnOII. 1 ~ \1, Cl>l' 
" 7 .) SS·OIXI. ""''"' n•~l>l cuh d• do !" no""'"· t:.1.o.._., <i<> ,...,...,.., ..... u '"' " "'""""nu~ 
""'" ...-.. l'""l..tou loCu nl\!1' '*' • "' f>l~nu Ho-.d•lo li~ ww "'""\Lo'" ~ luo~ u ~. MI':~'T(t 
IIATlST" DA $1\.YA, n.-.o•\~1«> "'"'~"' n-oi,Jo..,,. ~ <io>mkl~~olo ~ IW.o l'1mh,r~-. ll !õll, 
' "'"I r<>. .,.,.l-l ,..d.o!ol• ole lur.ond.o. ,...n...Jord~ CtllJW llot IJ.tll<kl.ool~ ~~'"'c.,..., '"li• ., .,. 
!1.7-' I.J:I\I· U/SSI'·I .... • .Cu c;.I'.J' u • -'U .?U •• 17··~0, "'"''""" '"" ..c,. ,..,..,!,.,.olo ~" 
COI'ITAAT"N~ 1 11 .. .,,..,., laol• • t..,p......,. Jo!AUitO I(AJNSIII 6 CIA t TD" (.J',P~ ,....,.,... 
jur1\Jon d w <lJr• no JIMY~olo, <I•Y+J_.....,,,. ' ""c""'"" C."'·' I"" "S·'""''-'16•/Ilt.i01•71. 
Mdo.u l' ~ ltu.o ,.,.ol....,.c w ....... , n• l.t ~7. Cl.P·D~.G IS.210. !h Im o s.,...., c,. ... ,... cul~d" .a. 
......... ..., ....... r,.,"'" """..,.'""~ . ....... .. t .. ,Y,....,.~..u.~ .. poh• •"" - '"'",."n ' ."'."""'usr. 
H o11fio ~enrn Kn ou11J, llraNI..tN , c..:oo:lo'l. ""~11••'-lno, r-.J11nld • diHu~ll.,l<o .l ~ .. ~ 
o\fl4nU• N .. ~·~o. 11• 2.157, Clll'•lfS ll l S-3111, II~Jft loól.lllõlt C:t'\a fi~ fo"-1<1., <111 Cn,..,puo~...._ 

bnoolu llo PM .. n.l. po,,~\luo' <I~ (•11·•1.1 6• fôl•l!~.u..M kll.Mb o "' ). IZL.U57·U/SSP·I'r < 
oluc.r r .,• l7l60"-'4,..0ll !le>nnntc lkuoml .... ,lo ço..,• t.ONTII.AT41)" · 

~bOh•~lll -~•• • 11• "'"'lh" r IOomo.o doo <11""11-<!AQ..I:L1Jl o C<>nlr~l<> <IP ~ • ..,..,...~ 
<ia $......,ço.•~ontolmt•""" '.i '""""""...oo. p~nlf!114 tlo i'No<O'Iio lflclltol.o<.,utõrio 
ll'tuol.+!oolllól~ oi~ TOMAI.IA Olt .. Jt,((t~ n • " 0 /1014, ao. l"'"'n çuM"'~"l~> ,.0 '1.'"'1-oll~ '"' , . .,..,.,_. .. - ,..,.,......,, .. , \Vftl ..,..,,,. .... ~ ""l""''f~n.n"""''"' tl~ I"' F..t..,..ll " ' 
H.(-/ .. 1 • '"~' .oh~noç.,.. ,...,,.rwrn, •"' .,,poçl.ol"'>- ~"-- ~ 7, In~...., 11, ..._. t....t hJ .. r.ol 
n• d (o(oC./93, Üf to~•flll)f4HII U ol....cr'i~• .i -C'-r """h~lor<'ld.o.• 

Cl4vf.\IL.Io hi,.elnroo 00 Oll!tTO.· 
' O Olo~o d o N f"lrlo Cowotraco ,..,...,. • .., l "C,.otr~!.l{l\1 o.b En otu-.. p:or.1 ~ I"RUT"ÇÁO 
I)J.:SiiKVIÇI)) 1/f.U)~IV.JotkN1'\) NA 4Mt:A'Yf-.í-'1CA ~ 'I'IIIKIIT.Iololl.t.. l•""' 1 
~r.uri;, d f' A~ltll~ <Jfl.lt • ""'•111"' oJo- l •"~"ol..o. ~_,,,o,~n olo r~c~,J, ~onl11""• 
"""4.ofl!~«lt ,..prc'iol<e..JI) "".,,,.., ,. I, T .. ..,.. .. ol• k•·f..-t-nco.o -'" r.Uil.ol de IJ.-.uc'u n~ 
on .,J.;ool i4 .ooJt<k: T u""'d.ttleh'ec•u " • oar./ 2 0 t t/P.M.Jil"-" 

(Uouu.ho ~ntlAI OA .. AORMOÇA(AI) 0 1: ,~~0~ C VICt NCIA.
l'~n<lu "'n 'O'Iow er""""'"'""'""<" llflri<>!•or ~t'>> olo>Conu· ..... d~ do>l-ó>,;., d<ol5dii Mirol ole 
2\IIS, - o,k,. ,...,..,. v••11 pl.,,..,., 1~"'" Jo ~,. o.Jonl""'l'a(IMt .o f!OO>-lb+Ud..Jr ol• 
IJfVfiVC-fiD <I• " "''"'' cloo ritt~"""' d<1 <<"l .. nolo Conil"~'" $O!IC'JII~lt;l li• pro!'rui:O, .kl elôu 
• c.,o\.1- u.ort• <l• •<lnl!ni>ll•~••r;al oi<> "'""-"'lf'U' " " " ' " " ., • .;II<:IO..,...,...to.J<> ~·n~ "'• 
IS d• • bnl d• 2 DI5. """' e<>nlu ~., poo...- d<> ,.ar..,.,. l~ft<llrll "'l't'diUO p• lo ........ dor 

~:.'.:;!:::: r.:-:~7~ ... ".::::-:;.:.~1":::~~::.::: ·; .. "';~:~::::.~::~~~:~::~:·~;~;-:;:;.::;:;~~ 
~l..,•ok> JWI• ~" C.:.ntJ.1\,o<l,oo, bi" I'D>I••. I!. I.,n .Ju 1tl"'"'•~"'• on•h''""~"'",. .,..,...,,.., 
t .-~1 ..,.,..~,o.,,.,. ,... arL ~7. ob l.,ooo l'rol~r.ol .,• 0 .66to/ O:J, ' ""lu(""' )oi""'"""'" 110 
p rd n>b,.lu oJoroll• lll• l...._..,,,n\11, F+C4 PROIUI.O .. ADO. por m aiS U. (OIOUjii'IHU . pr~IO tl .. 
V>~~OI<'t.O oJú Colll i"OIO f f l'r .,.t ;t('oi<l le ) ortYI{"" N n qu••<;i(l. 11 QO.OI ............. to <'l ... r .lr • 
fiP<I+r <i~ol::ou .W •u• l••hl!QC""" I""'" "" d+Joi<J ntl\'l•!du munl<~p+u 

CON:S\DER!\NOO, a n«tnuhl!f d:. Allmlnli trnçl u 1-tunld~l ~IV ~ co luiu.Jlo U;.a obn 
~ma~~ l't'IC'ndntud~ re!Jtl~o a ~Jw(llç~ !!t Ym:ll/nldlldt dt S-l(ulc cb F~mlll~ dr /ljiO!o • 
Po~\o Ui! :S:.U!h: +.lu lliM\<1 lk R+Y Vt,•njf , M11r>l<iJIIO lll." l<lr.Jndl /Pr, N11 lttl<1lto .,\~ 11\dh~W:tr 
~i rond1Ç'bt-s dt llrnd•m~nlo l P()9ub,·Jo. ,. ~m fOniDnrudalk> htm o t.olido dJ p.:!.l'lr 
tunl~t...ltb. lbl.ldo t.k- Gl o.lc Fc-~trrlr11 d11lnu llc- 2..01 6. no q1.1o1la ~nu ~'~'m pil-.ttar 
11111111 1 r~la :tt.lmlttt~l r.l(.lo muntr tp.ll :. po~slbllolifdr dt": 'PRORROCAÇ,\0 DE PRAlOS ll( 
U:F.CUÇÃO t VIGtHCIA DO REFF.niDO CONTRATO." l tlliiD W nlkm t~lt do:p.3rumcn1o 

rff\'pckw~u l'.!l'l!'('rr Tkn~ d.:t •narnh•lr;.~ d vll ""('U'l'""~rltwl~ fl..c:~h~çlci ob Obr.1. 
d;obo.J;; dr 02 Llr f.,.-.roriro dt 2016. r m•tlndu PJ!'WTF l:l1<4ri"'lll J wlk1urSu 11r.1 
pkilntb •• bi:m como lk po!õK tio p;an :ccr ]t.trllllco opl,..n4n 1.41-oravdmr n\,. J)"la 
tf~liV:t~u do rl'r~no dt• adh;:am<!nl o dt prornp ç;\<1 dr pr.JUtS dr n:rru\10 c v!~Cncl~ pelo 
pc-rlo4o tOIIC'to;lldo pr\J ('Qitnll~lr'l lt$01 d cYidlmt nt<' .lc~l&n~ll:t p~lo nlunldpio:l J)J r.l t:.l 
fun~ Pdn c•rnt nh: h!!oll'\lmeu\.11 <lo Adiumc11Lo (lco~ .. retwoJll ao.ur\h1 \'nlnl .. ~ l) .. rtn. 
, .. J:ullldoa>c:KUIM" canfntl!'ll.Lotlc-: 
CLÁIJSU~ PIUM[JRA- DA PROKROCAÇÁO DE PRAZO DE txECtJÇÃO E VIGtNCIA. 
H~ motlhor ronr~ d• d1rotlm, no~ carmoa olo u.riTUI.O 111 · DOS Cô i'ITIV.TOS. SF.ÇAO I , ~ 
em tunsun~l'ld.l rom u tli~~~~~~~~ dtst:riL~I 110 ltr\. S?, ! l •, lnd WI H U:. LA:i f'<'olcDI n ' 
8.666/')~ f ai\~ 'r.!~, 0 Cüll!roi!D tm ..rflinrl• \WI'tl >&'IJ (IU I.O .J\• ~ndmU!IO lil"o.Cri\u em 
Ma~ CUlt\ttb Qu~rl:t. Fica joor lntt'l'mid\0 da prn:tn1• ht•tNmorntll PnOnKOGAOO O 
Pllo\10 DE E.U:CUÇ.\0 E VIGtNCit\ OA OBRA, pnr nub !20 lENTO f V[NTEI DIAS 
CQnudo~ .i. !l-lrtir d;, ll~tl dr 12 de Fc~•rdto lkl :~o"' .Ju ~Oifo.llc::.m•kl po>no~nru, ;>cu 
YCOCtmcntu prl-vlltOp;tt;, u dU. l24t hmb'ldt '1 Ql6. 
CLÁUSULA SECUNDA: DAS DEMAIS OISI'OSitOES 
Hcllm ~ ,U Oc-m.al~ cll uoul.s c collàlflks dD I'Rt~t:NTE CQ~TIV\TO DE 
EMPREITADA OE ()8 RA POA I'RElO Ct.OHAl.. TII'O M(NOR PRt:ÇO c 4n) tcmiM 1!.: 
~dlt::nncn1o p~1cóorcs. que nlorolld~m com~ dlsplblçk :i do prn~ntc"Tl:'nno 
ClAUSU~ TERctl llA· FORO 
tla r ld !o u !oro \1~ Com.un !.lo lJbw:ttJ, Em.lo <1 11 l'.:~r~IU, p.ar.1 dirimir Ouvllb~ uu 

qu~bo;s o!iwwbs tklpr.-;:c llt~ Te nnu qu~ p;u,:u, a b 1er r~nt IIIIC8nnle olo Conlt'õllo. 
E. pnr tsbl't'm .u p~nn ~ ple!\0 t (Oflhom Jt:OnJD. fJrm;JI!I D prcscfllt lnstrumenlo. 
lavr~do ('1111 02 (diW)Yto~s tlo• \JttMII<'Of e lomY, D q..,~ f.:ucm nl prtJtnca d~ 02 (duu) 
l"')to:·mW~lUS. 

M Wnl11 f tJII(I dto Oll• t-lrJ 
D!n·tQr ilu S.:tlll' tle Ctltnpr~)/LI<"ItJç~~ 
Munll'lpo4 dt ]ur.tnlll/Pr. 
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EXTRA TO DE TERMO DE ADffiVO 

Termo de ilt.No n'l Termo 00 contraio rf15.'2015, ob~~1an:o a CONTRATAÇAO 
DE EI.IPRESA PA!lA WMJTEIIçAo DE EOUIPAMOOOS OOONTOLOGICOS 
INCLU!HDO PEÇAS, deconente 4! Pre)ào 11' 2m 1s, que en~e si teleblêm 
PREFEITURA MUNIC~AL DE LUIZIAW. e • E. DA SILVA tAUBACK • EJK· 
EOU~AMENTOS ODONTOLOGI<:OS, nscrda 110 CNPJ sob n'. 01.6:11.ll5!0011·56. 
ad...,..am o col'ltralo na mpot!Jooa (le R' 15.600,00 (qJnze ~rl e sr:.entos reaiS ' ~os 
le!mos da Leldolio:ai>\tsn.' I 6W9l. 
Fut~diment~o leg:J:MJ;1:J S7,§1) d1lflde~ç6Esn' 8 66tit93. 

l uillina 06 de abr~ 6e 2916. 

PREfBTO MUNICiPAl 

~11.1 1111 Ttr<(lrt: Ih Ovuçi.o+ Ott'~IDI·Jitirilo.· 

Ptlos JI'~ntvst-k:'lll.khtfR r.nio dli'\I:C\l\'~o llt (lfo;.c!IW P''')U•;l-llk \l't'•l~o), ql.ll.: 
;siiJIJ~ D pre:stor.~ t!Uin.nwnto, 1\'):JKII'.de:tio o~ ll'OI!WS t.u doho;:iacf OI'Ç.lm.'tlt;Í rin 

~lntuloxlu .w dtp;~ru .. 'l'lllO" 'rx~lr cb\ Siflc.)Cio 
IH OJ 04.1U.OOOZ.:Z.OO'H J.C:OJQ,OO.Oii.UO OO.UOBO Oelp.(U35}0u:r« 5rl'\ Tcrt. P. )ur 

Cbusul~ Qu~ru: Do Foro.· 
As f'ln!!l a1ntn.~n1~ rl tgcm D ~oro d~ (aii' .. HCI ~~~ Ublr:.lll, Etcd'l ~o Pm r ,i, pMõl 

dlrwn.r quJ~crr dU·,,Jz nnurxbs llu p~ Tmr10 t\allth o l t nJnmn:Jn ~ qual:julT 
outro, por ra~prll'llt,i.xlo qLt- StjJ 

CI311St1b Qulntl: Ou De:m:tis Q~usutu.· 
~1om mJr,lld.u, ~m todos ~:os: klll' tmno. r c-o:wll\00 ilf ~ruis dJid<~l;u do Cul!lr.llll 

Ofi&ln:.L~ .tii~O~ j)Ord!cTrrrrn. 
E. por UUrotm xul'lbdos, :m.Jum ~ pr•cnu lr.!C'1o!Unto dt Adlbnlotnlu. t l'll 

tris VIU ~ 11;\lóll te« t fornu. ll!ltl(T.cnre CQm .u tfUtmu:~lus Jbau:o. obn~:uldo seiU 
succs)Qrt'Skc:tu, ~ rumpn·lo muuum~n t~ 

}~<rtiurla, UJduimldt2,0JG. 

Antonlofr.u~ç:~.dcOUwnr; 

Dln.'<l)(dos..-wrdcCorr,pns/l iCI!.)('ÜCS 
M~nJdpiOdl' ] ~r.m~;Pr. 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
ltll lh~a' IS -(nltii · /'\G~I (,_II-Pil ·U.I": II.l)o'J.M 

t \l'f \ ' l"'Jol\J'-_.I-lJ•IIWlij,j! .rt'·llll ·!,. l>~oli 4/ .I':"-IIU 

[ ... a: "'"'"' ~"!h.'l w : .•• ~ h rvr+i , ~···· ' lf' 

TERMO DE /10.\IOLOGA(ÀO 

o rr~ki"' M~~ici;gl ~ t-.o1JC::"!kJ. t~1b r.ar:n::. .ull)t.) lbs ~nbu~ '~LX 
hr -Qia'OO(~rid:l pxlcic. k!ltkl ern ,·! l:tU f'rwr..,. Un l.l li>r'W •'OU/'.01~· l:diM 
~t C2rt1 Conl ilt •"01).&.']016. llllt le Jl ~\100 ~bjcw J ·"~•>iflu t.k ).l:r.ctiJi, l::.'4utm. 
l>iJ,;i lt\h, Jc ~<crWrkl c~llti.l;(ft foi!TiK C>)I.'cifi.-:di,•Nblo\)!, 

- 1'io u lor TIJI;,I/Gtobll llt ltS-!J..ltJ,'iU l~ltall t Qulrv.\lil. OoM I4h c Oittnl~ e 
(íM"vltoi' t ~'-'l'tnla Cutn ~ao): KOM'- FAPELAKIA lTOA • ,\l f.. !llCrilll 011 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO n° 014/2016 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.o 004/2016-PMNC. 

Às 09h20min (nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 30 (trinta) de Março do 
ano de dois mil e Dezesseis, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n.0 002/2016, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Materiais Escolares, 
Didáticos, de Escritório e outros, conforme especificação em edital, onde participaram da 
presente licitação as seguintes: 

EMPRESA I CNPJ 
ROMA PAPELARIA L TOA - ME 
CNPJ 23. 152.417/000 1-75 
CM PAPELARIA L TOA 
CNPJ 03.442.459/0001 -33 
AQUA TRO SUPRIMENTOS L TOA - EPP 
CNPJ 08.754.353/0001 -99 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
quali ficadas, cujos preços apresentados/vencedores, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
ROMA PAPELARIA L TDA - ME itens 01-78 no valor global/total de R$-
CNPJ 23.152.417/0001-75 74.285,90 (Setenta e Quatro Mil, 

Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e 
Noventa Centavos); 

Pelo fato de apresentar a me lhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 

- No valor Total/Global de R$-74.285,90 (Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e 
Cinco Reais e Noventa Centavos): ROMA PAPELARIA L TDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o n° 23.152.417/0001-75; 

As empresas participantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recu rso em re lação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527- 1281 - ( 44) 3527- 1096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Março de 2.0 16. 

Comissão de Licitações: 

J 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1 096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
CONVITE N°004/2016 

ITEM PRODUTOS/ESPECIFICAÇÃO QDADE. 

VALOR UNI VALOR TOTAL 
1 AGENDA 10UN ..... ~ 23,90 239,00 
2 ALMOFADA PARA CARIMBO 20UN 

~ 12,90 258,00 
~ 

3 APONTADOR DE LÁPIS 100UN 
-I-

1,50 150,00 

4 BASTÃO DE COLA QUENTE PQ OS PCTS -f-
36,90 184,50 

5 BORRACHA (branca) 10Cx. -..... 
15,90 159,00 

6 CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS 50 UNO. -~ 2,58 129,00 

7 CADERNOS 50 UNO. 

GRANDES 4,60 230,00 -h" 
8 CAIXA LUDICA OS UNO. -1-

299,00 1.495,00 

9 CAIXA/ARQUIVO (papelão) 300 UNO. ,_ f-;. 
4,30 1.290,00 

10 CALCULADORA DE 12 DÍGITOS 20 UNO. 

32,90 658,00 -~ 
11 CANETA ESFEROGRÁFICA 50 cxs. -~ 33,60 1.680,00 

12 CANETA HIDROFRÁFICA PRETA oscxs. !• 

32,90 164,50 -fo.. 

13 CANETA MARCA TEXTO 10 cxs. 
17,90 179,00 -~ 

14 CARTOLINA (DIV. CORES) 1.000 UNO. ,... ~ 0,50 500,00 

15 CHAVEIRO PLÁSTICO 10 UNID 

0,85 8,50 
-r-

16 CLIPS Nº 6 50 cxs. -r-
8,99 449,50 

17 CLIPS Nº2 70 cxs. 
8,99 629,30 ·-~ 

18 CLIPS Nº3 20 cxs. -~ 8,99 179,80 

19 CLIPS Nº4 30 cxs. 
8,99 269,70 

20 COLA BASTÃO 50 UNO. -~ 
,..r- 2,38 119,00 -, 

~152.417/0001-75 
MA PAPELARIA L TOA- ME 



21 COLA PARA E.V.A 10 UNO. \ 
4,29 42,90 -~ 

22 COLA PARA ISOPOR 10 UNO. 

4,99 49,90 -+ 
23 COLA TENAZ 20 UNO. 

3,45 69,00 - t 
24 COLCHETES Nº 14 20 cxs. 

3,59 71,80 -~ 

25 CORRETIVO LIQUIDO 70 UNID 

2,55 178,50 
.... 
~ 

26 E.V.A (DIV. CORES) 50 PCTS. 

15,90 795,00 -~ 
27 E.V.A COM GLITER (DIV. CORES) 20 PCTS. 

33,60 672,00 -'\ 
28 ENVELOPE A4 24X34 10 PCT 

64,90 649,00 
.... ~ 

29 ENVELOPE PARA CONVITE 500 UNO. 
., . COLORIDO 11X16 CM 0,30 150,00 -~ 

30 ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO 500 UNO. 

GRANDE 0,49 245,00 -~ 
31 FITA ADESIVA DUREX 400 UNO. 

~ 1,35 540,00 
..... 

32 FITA ADESIVA DUREX (larga) 150 UNO. 
~ 3,35 502,50 -

33 GRAMPEADOR DE MADEIRA 10 UNO. 

79,90 799,00 -t 
34 GRAMPEADOR GRANDE 40 UNO. 

29,90 1.196,00 -==-~ 
35 GRAMPEADOR PEQUENO 20 UNO. 

~ 14,90 298,00 -
36 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE 10 cxs. 

"';">: ~ MADEIRA 14,90 149,00 

37 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 cxs. 
GRANDE 395,00 - f+ 3,95 

38 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 50 cxs. 
PEQUENO 10,90 545,00 

""=i +-
39 ÍMAN PARA QUADRO OS PCTS. 

~ MAGNÉTICO 25,90 129,50 -
40 LÁPIS PRETO 02 socx. -~ 35,90 1.795,00 

41 LIVRO ATA 120 UNO. - +-
8,99 179,80 

42 LIVRO ATA OFÍCIO DE 100 FOLHAS I SO UNO. ~ ':7 1~ .~ 7~~~·noo~ 
\ I ')j /\. ~-t. • "t 1 ' • . 



43 MARCADOR PERMANENTE 10 UNO. 

3,99 39,90 - h" 
44 MOLHADOR DE DEDO 12 GRAMAS 20 UNO. 

4,50 90,00 -f"-
45 ORGANIZADOR DE MESA 10 UNO. 

69,90 699,00 -~ 
46 PAPEL CARTÃO A/4 (DIV. CORES) 50 PCTS. t-15,90 795,00 -
47 PAPEL CONTACT 05 ROLOS -,. 

59,90 299,50 

48 PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 10 250 cxs. 
PACOTES 161,90 40.475,00 -~ 

49 PASTA A/4 STANDART 30 UNO. 

9,60 288,00 - f+ 
50 PASTA A-Z 150 UNO. 

11,99 1.798,50 ...-r-
51 PASTA CATÁLAGO COM 50 50 UNO. 

PLÁSTICOS 14,90 745,00 -.... 
52 PASTA DE A/Z PARA OFÍCIO 50 UNO. 

4-22,90 1.145,00 -
53 PASTA DE ARQUIVO DE PLÁSTICO 50 UNO. 

~ 5,30 265,00 -
54 PASTA FINA C/ ELÁSTICO 50 UNO. 

~ 1,50 75,00 
.::a 

55 PASTA GRAMPO TRILHO 50 UNO. ..._ 
1,50 75,00 -=-

56 PASTA GROSSA C/ ELÁSTICO 100 UNO. -~ 5,99 599,00 

57 PASTA PARA 10 UNO. 

ARQUIVO DE - ~ FICHA 1,89 18,90 

58 PASTA PARA ARQUIVO MORTO DE os cxs. 
POLIONDA - r;. 

5,60 28,00 

59 PASTA POLIONDA 2 CM 50 UNO. • -3,20 160,00 

60 PASTA POLIONDA 4 CM 50 UNO. 

3,80 190,00 
._ f-

61 PASTA POLIONDA 6 CM 50 UNO. -4,60 230,00 t 
62 PASTA SUSPENSA KRAFT 200 UNO. 

-:: f-
1,39 278,00 

63 PEN DRIVE 16GB 30UND. -n 
r--29,90 897...,.0.2.- ~ _; 

I 23.1tiL~~l~~ ,., " 
ROMAPAPE !~~:·ME 

ua Bril ~\0 . Centro R 
CEP 87301-140 

campo Mourão· PR 
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43 MARCADOR PERMANENTE 10 UND. 

3,99 39,90 
44 MOLHADOR DE DEDO 12 GRAMAS 20 UND. 

4,50 90,00 
45 ORGANIZADOR DE M ESA 10 UND. 

69,90 699,00 
46 PAPEL CARTÃO A/4 (DIV. CORES) 50 PCTS. 

15,90 795,00 
47 PAPEL CONTACT OS ROLOS 

59,90 299,50 
48 PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 10 250 cxs. 

PACOTES 161,90 40.475,00 
49 PASTA A/4 STANDART 30 UND. 

9,60 288,00 

50 PASTAA-Z 150 UND. 

11,99 1.798,50 

51 PASTA CATÁLAGO COM 50 50 UND. 
PLÁSTICOS 14,90 745,00 

52 PASTA DE A/Z PARA OFÍCIO 50 UND. 
22,90 1.145,00 

53 PASTA DE ARQUIVO DE PLÁSTICO 50 UND. 

5,30 265,00 

54 PASTA FINA C/ ELÁSTICO 50 UND. 

1,50 75,00 

55 PASTA GRAMPO TRILHO 50 UND. 
1,50 75,00 

56 PASTA GROSSA C/ ELÁSTICO 100 UND. 

5,99 599,00 

57 PASTA PARA 10 UND. 

ARQUIVO DE 

FICHA 1,89 18,90 

58 PASTA PARA ARQUIVO MORTO DE os cxs. 
POLIONDA 5,60 28,00 

59 PASTA POLIONDA 2 CM 50 UND. 

3,20 160,00 

60 PASTA POLIONDA4 CM 50 UND. 

3,80 190,00 

61 PASTA POLIONDA 6 CM 50 UND. 
4,60 230,00 

62 PASTA SUSPENSA KRAFT 200 UND. 

1,39 278,00 

63 PEN DRIVE 16GB 30 UND. 

29,90 897,00 



64 PEN DRIVE 32GB 

65 PERFURADOR 

66 PINCEL ATÔMICO 1100 

67 PISTOLA DE COLA QUENTE 
GRANDE 

68 PISTOLA DE COLA QUENTE PQ 

69 PORTA CANETA E CLIPS 

70 PRANCHETA c/ PRENDEDOR 

71 PRENDEDOR DE PAPEL (tipo 
GRAMPOMOL) 

72 RÉGUA 30CM 

73 SUPORTE PARA DUREX 

74 SUPORTE PARA FITA LARGA 

75 T.N.T (DIV. CORES) 

76 TESOURA DE PICOTAR PAPEL (sem 
ponta) 

77 TESOURA GRANDE 

78 TINTA PARA CARIMBO 

I 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:9070258614 
CNPJ:23.152.417/000I -75 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

30 UNO. 
57,90 1.737,00 

20 UNO. 
22,60 452,00 

20 cxs. 
45,45 909,00 

OS UNO. 
19,90 99,50 

OS UNO. 
15,90 79,50 

10 UNO. 
10,90 109,00 

50 UNO. 
5,90 295,00 

100 UNO. 

0,60 60,00 
100 UNO. 

0,60 60,00 
OS UNO. 

19,90 99,50 
OS UNO. 

34,60 173,00 

15 ROLOS 
69,90 1.048,50 

30 UNO. 

7,99 239,70 

50 UND. 
7,90 395,00 

30 UNO. 
3,99 119,70 

VALOR TOTAL 74.285,90 

Rua Br ·~si 
CEP 87301·1 

L Campo Mourão· PR _j 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ITEM PRODUTOS/ESPECIFICAÇ QUANT 

1 AGENDA 10 

2 ALMOFADA PARA 20 

CARIMBO 

3 APONTADOR DE LÁPIS 100 

4 BASTÃO DE COLA 5 

QUENTE PQ 

5 BORRACHA (branca) 10 

6 CADERNO CAPA DURA 50 

48 FOLHAS 

7 CADERNOS I 50 

GRANDES 

8 CAIXA LUDICA 5 

9 CAIXA/ARQUIVO 300 

(papelão) 

10 CALCULADORA DE 12 20 

DÍGITOS 

11 CAN ETA ESFEROGRÁFICA 50 

12 CANETA HIDRO FRÁFICA 5 

PRETA 

13 CANETA MARCA TEXTO 10 

14 CARTOLINA (DIV. CORES) 1.000 

15 CHAVEIRO PLÁSTICO 10 

16 CLIPS NQ 6 50 

17 CLIPS NQ2 70 

18 CLIPS NQ3 20 

19 CLIPS Nº4 30 

20 COLA BASTÃO 50 

21 COLA PARA E.V.A 10 

22 COLA PARA ISO POR 10 

/ 

VALOR 

VALOR UNI TOTAL 

24,20 242,00 

13,60 272,00 

1,69 169,00 

37,98 189,90 1-

17,60 176,00 

2,69 134,50 

4,90 245,00 

310,60 1.553,00 

4,80 1 .440,00 

33,90 678,00 

35,00 1.750,00 

34,20 171,00 

18,30 183,00 

0,55 550,00 

0,90 9,00 

9,50 475,00 

9,50 665,00 

9,50 190,00 

9,50 285,00 

2,50 125,00 

4,50 45,00 

5,30 53,00 

~~dw~' 
íos.754.353f0001·9~p 

,\QUATRO StlPR\MEN1'0S LlO~. E 

\ . Bandeira. 1980 . - . \0 " Av. Cap1t<::~l nd centro 
CEP 27300~~0. PA.RANÁ ~ 

\ ~ /l,,r.pr: t·K'll ~v 
t..~-~ 

,...., ___ "-·-- ,-.. _ _____ ~A ...... . ... .::.,.., O D 



23 COLA TENAZ 

24 COLCHETES Nº 14 

25 CORRETIVO LIQUIDO 

26 E.V.A (DIV. CORES) 

27 E.V.A COM GLITER (DIV. 

CORES) 

28 ENVELOPE A4 24X34 

29 ENVELOPE PARA 

CONVITE COLORIDO 

11X16 CM 

30 ETIQUETA ADESIVA DE 

PREÇO GRANDE 

31 FITA ADESIVA DUREX 

32 FITA ADESIVA DUREX 

(larga) 

33 GRAMPEADOR DE 

MADEIRA 

34 GRAMPEADOR GRANDE 

35 GRAMPEADOR 

PEQUENO 

20 

20 

70 

50 

20 

10 

500 

500 

400 

150 

10 

40 

20 

3,69 73,80 

3,69 73,80 

2,65 185,50 

17,00 850,00 

35,00 700,00 

69,90 699,00 

0,35 175,00 

0,57 285,00 

1,40 560,00 

3,60 540,00 

32,00 320,00 

32,00 1.280,00 

15,50 310,00 

~ ~7 drb .soJry 
lo a. 754.353/ooo 1-991 
A QUATRO SUPRIMENTOS LTDA • EPP 

Av. Capit2o indio Bandeira, 1980 
CEP 87300·005 Centro 

L CAMPO MOURAO. PARANA_j 



36 GRAMPO PARA 

GRAMPEADOR DE 

MADEIRA 

37 GRAMPO PARA 

GRAM PEADOR GRANDE 

38 GRAMPO PARA 

GRAMPEADOR 

PEQUENO 

39 ÍMAN PARA QUADRO 

MAGNÉTICO 

40 LÁPIS PRETO 02 

41 LIVRO ATA 120 UNO. 

42 LIVRO ATA OFfCIO DE 

100 FOLHAS 

43 MARCADOR 

PERMANENTE 

44 MOLHADOR DE DEDO 12 

GRAMAS 

45 ORGANIZADOR DE MESA 

46 PAPEL CARTÃO A/4 (DIV. 

CORES) 

47 PAPEL CONTACT 

48 PAPEL SULFITE A4 CAIXA 

COM 10 PACOTES 

49 PASTA A/4 STANDART 

50 PASTA A-Z 1150 UNO. 

51 PASTA CATÁLAGO COM 

50 PLÁSTICOS 

52 PASTA DE A/Z PARA 

OFÍCIO 

53 PASTA DE ARQUIVO DE 

PLÁSTICO 

10 

100 

50 

5 

50 

50 

10 

20 

10 

50 

5 

250 

30 

50 

50 

50 

15,50 155,00 

4,20 420,00 

11,50 575,00 

27,80 139,00 

37,00 1.850,00 

9,50 190,00 

16,80 840,00 

4,50 45,00 

75,00 1.500,00 

75,00 750,00 

17,90 895,00 

65,00 325,00 

163,90 40.975,00 

9,90 297,00 

12,90 1.935,00 

15,50 775,00 

23,99 1.199,50 

5,80 290,00 

~ t~c/tJ7~ 
los. 754.353/0oo 1-991 
A QUATRO SU?RIMENTOS LTOA • EPP 

Av. Capii§o lndio Bandeira, 1980 
CEP b1300-005 Centro L CAMPO MOURÃO. PARANÁ _j 

,-..- ·-- -- - ... -
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l 

\.. 

54 

55 

56 

57 

PASTA FINA C/ ELÁSTICO 

PASTA GRAMPO TRILHO 

PASTA GROSSA C/ 
ELÁSTICO 

PASTA 
PARA 

ARQUIVO 
DE FICHA 

10 UNO. 

58 PASTA PARA ARQUIVO 
MORTO DE POLIONDA 

59 PASTA POLIONDA 2 CM 

60 PASTA POLIONDA 4 CM 

61 PASTA POLIONDA 6 CM 

62 PASTA SUSPENSA KRAFT 

63 PEN DRIVE 16 GB 

64 PEN DRIVE 32GB 

65 PERFURADOR 

66 PINCEL ATÔMICO 1100 

67 PISTOLA DE COLA 
QUENTE GRANDE 

68 PISTOLA DE COLA 
QUENTEPQ 

69 PORTA CANETA E CLIPS 

70 PRANCHETA c/ 
PRENDEDOR 

71 

72 

PRENDEDOR DE PAPEL 
(tipo GRAMPOMOL) 

RÉGUA30CM 

73 SUPORTE PARA DUREX 

74 SUPORTE PARA FITA 

LARGA 

75 T.N.T (DIV. CORES) 

76 TESOURA DE PICOTAR 
PAPEL (sem ponta) 

77 TESOURA GRANDE 

78 TINTA PARA CARIMBO 

I 
VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS 

DIA 30/03/2016 

50 

50 

100 

5 

50 

50 

50 

200 

30 

30 

20 

20 

5 

5 

10 

50 

100 

100 

5 

5 

15 

30 

50 

30 

1,80 

1,69 

6,50 

1,90 

5,85 

3,39 

3,99 

4,99 

1,55 

35,00 

59,00 

23,00 

48,60 

21,60 

16,90 

11,60 

5,99 

0,68 

0,65 

21,00 

36,00 

72,90 

J,99 

7,90 

4,20 

VALOR 
TOTAL 

-·~ 

• ·::, rJ - " .. ;). 
ü..' -· . "7 ~ 

90,00 

84,50 

650,00 

19,00 

29,25 

169,50 

199,50 

249,50 

310,00 

1.050,00 1-

1.770,00 1-

460,00 

972,00 

108,00 

84,50 

116,00 

299,50 I-

68,00-

65,00 

105,00 

180,00-

1.093,50 1-

j 23.9,70 r-

3.95,.00 "' 
126,00 

n ,ss9,3s ~ ~7 fi:J-' .s::,....;j 
''õ8.754.353/0001-991 
A QUATRO Stí?RIMENTOS LTOA • EPP 

Av. Capii.:': :- indio Bandeira, 1980 
CEP &/300..005 Ce~_j L CAMPO MOURAO. PA .) 

tJ 



re e1tura mumc1pa e nova can u 
PRODUTOS/ESPECIFICAÇ QUANT VALOR 

ITEM VALOR UNI TOTAL 
1 AGENDA 10 

27,60 276,00 1--
2 ALMOFADA PARA 20 

CARIMBO 14,20 284,00 1--
3 APONTADOR DE LÁPIS 100 

1,80 180,00 1-
4 BASTÃO DE COLA 5 

QUENTEPQ 38,00 190,00 1-
5 BORRACHA (branca) 10 

18,20 182,00 t-
6 CADERNO CAPA DURA 50 

48 FOLHAS 2,80 140,00 1-
7 CADERNOS I 50 

GRANDES 4,99 245,00 -
8 CAIXA LU DICA 5 

310,60 1.553,00 
9 CAIXA/ARQUIVO 300 

(papelão) 4,99 1.497,00 
10 CALCULADORA DE 12 20 

DiGITOS 35,60 712,00 

11 CANETA ESFEROGRÁFICA 50 
37,00 1.850,00 1-

12 CANETA HIDROFRÁFICA 5 
PRETA 37,60 188,00 

13 CANETA MARCA TEXTO 10 
19,20 192,00 

14 CARTOLINA (DIV. CORES) 1.000 
0,59 590,00 -

15 CHAVEIRO PLÁSTICO 10 
0,99 9,90 -

16 CLIPS Ne 6 50 
9,80 490,00 1-

17 CLIPS Nº2 70 
9,80 686,00 -

18 CLIPS Nº3 20 
9,80 196,00 I-

19 CLIPS Nº4 30 
9,80 294,00 t-

20 COLA BASTÃO 50 
2,69 134,50 ... 

21 COLA PARA E.V.A 10 
4,75 47,50 1-

22 COLA PARA ISOPOR 10 
5,60 56,00 i" 

23 COLA TENAZ 20 
3,80 76,00 

24 COLCHETES Nº 14 20 
3,78 75,60 

25 CORRETIVO LIQUIDO 70 
2,99 209,30 1-

26 E.V.A (DIV. CORES) 50 
18,60 930,00 1'-

27 E.V.A COM GLITER (DIV. 20 
1-CORES) 38,40 768,00 

28 ENVELOPE A4 24X34 10 
73,00 730,00 -

29 ENVELOPE PARA 500 

CONVITE COLORIDO 
1-11X16 CM 0,39 195,00 

30 ETIQUETA ADESIVA DE 500 'Õ3.442.459/0\~01·3f 
PREÇO GRANDE 0,75 375,0 o 1-

31 FITA ADESIVA DUREX 400 
1,49 596,0 o .,_ 

e; 
32 FITA ADESIVA DUREX 150 

(larga) 3,80 570,0 o -
33 GRAMPEADOR DE 10 

MADEI RA 35,00 350,00 



34 GRAMPEADOR GRANDE 40 
35,00 1.400,00 

35 GRAMPEADOR 20 
PEQUENO 17,20 344,00 ~ 

36 GRAMPO PARA 10 
GRAMPEADOR DE 

MADEIRA 17,00 170,00 
37 GRAMPO PARA 100 

GRAMPEADOR GRANDE 4,50 450,00 1-
38 GRAMPO PARA 50 

GRAMPEADOR 

PEQUENO 11,99 599,50 
39 ÍMAN PARA QUADRO 5 

MAGNÉTICO 28,60 143,00 

40 LÁPIS PRETO 02 50 
39,90 1.995,00 

41 LIVRO ATA 120 UND. 
10,20 190.00 

42 LIVRO ATA OFÍCIO DE 50 
100 FOLHAS 17,50 875,00 1--

43 MARCADOR 10 

PERMANENTE 4,80 48,00 

44 MOLHADOR DE DEDO 12 20 

GRAMAS 79,60 1.592,00 

45 ORGANIZADOR DE M ESA 10 
79,60 796,00 -

46 PAPEL CARTÃO A/4 (DIV. 50 
CORES) 18,20 910,00 

47 PAPEL CONTACT 5 
69,90 349,50 

48 PAPEL SULFITE A4 CAIXA 250 

COM 10 PACOTES 166,70 41.675,00 -
49 PASTA A/4 STANDART 30 

10,50 315,00 -
50 PASTAA-Z 1150 UNO. 

13,50 1.935,00 

51 PASTA CATÁLAGO COM 50 

50 PLÁSTICOS 16,99 849,50 f-

52 PASTA DE A/Z PARA 50 
1-

OFÍCIO 24,80 1.240,00 

53 PASTA DE ARQUIVO DE 50 

PLÁSTICO 6,20 310,00 

54 PASTA FINA C/ ELÁSTICO 50 
1,95 97,50 t-

55 PASTA GRAMPO TRILHO 50 
1,75 87,50 

56 PASTA GROSSA C/ 100 

ELÁSTICO 6,80 680,00 

57 PASTA 10 UNO. 

PARA 

ARQUIVO 

DE FICHA 
1,99 19,90 

58 PASTA PARA ARQUIVO 5 

MORTO DE POLIONDA 6,20 31,00 ~ 

59 PASTA POLIONDA 2 CM 50 
3,50 175,00 

., 
60 PASTA POLIONDA 4 CM 50 

4,50 225,00 
03.442.459/0001-JJ~ 

61 PASTA POUONDA 6 CM 50 
5,45 272,50 

62 PASTA SUSPENSA KRAFT 200 
1,65 330,00 

63 PEN DRIVE 16GB 30 
37,60 1.128,00 

64 PEN DRIVE 32GB 30 
65,00 1.950,00 

65 PERFURADOR 20 
24,20 484,00 

(44) 3016-8400 



r 
66 PINCEL ATÔMICO 1100 20 

49,90 998,00 

67 PISTOLA DE COLA 5 

QUENTE GRANDE 22,80 114,00 

68 PISTOLA DE COLA 5 
QUENTE PQ 17,50 87,50 

69 PORTA CANETA E CLIPS 10 
11,99 119,90 

70 PRANCHETA c/ 50 

PRENDEDOR 6,50 325,00 

71 PRENDEDOR DE PAPEL 100 

(tipo GRAMPOMOL) 0,75 75,00 

72 RÉGUA30CM 100 
1,50 150,00 

73 SUPORTE PARA DUREX 5 
22,90 114,50 

74 SUPORTE PARA FITA 5 

LARGA 37,90 189,50 

75 T.N.T (DIV. CORES) 15 
75,00 1.125,00 

76 TESOURA DE PICOTAR 30 

PAPEL (sem ponta) 8,20 246,00 

77 TESOURA GRANDE 50 
8,20 410,00 

78 TINTA PARA CARIMBO 30 
5,20 156,00 

I VALOR 

TOTAL 80.645,10 

VAliDADE DA PROPOSTA 60DIAS 

DATA 30/03/2016 

· o3.442.45910~r01·33' 
"'"" ;:;-H·~, \RIA Li'\.:~. 
\.•i"ii. "'' ---

(44) 3016-8400 
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Prefeitura Municipal de Nova c ·:owp.----:;1 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 · ~L a c3 ·1\'-' • 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044)3527-1281 - Fone Fax (044)3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 014/2016 
Edital de Carta Convite no 004/2016 

Às 09 :00 hs (nove horas) do dia 30 de Março de 20 16, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
M unicipal de Nova Cantu, reuniu -se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 002/20 16, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referi da o qual objetiva a Aqu is ição de Materiais Escolares, 
Didáticos, Escritório e outros, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a 
Presidente abriu a sessão públ ica, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que 
teve como participante as empresas: 

EMPRESA I CNP J 
ROMA PAPELARIA LTDA - ME 
CNPJ 23.152.417/0001 -75 
CM PAPELARIA LTDA 
CNPJ 03.442.459/0001 -33 
AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ 08.754.353/000 l -99 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes e apresentaram a documentação ex igida em edital 
e foram habil itadas ao certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 30 de Março de 2.0 16. 



28/0312016 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=8268665&VARPessoa=82 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 03442459I0001-33 

Razão Social: CM PAPELARIA LTDA EPP 

Nome Fantasia:A ESTUDANTIL 

Endereço: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 1470 I CENTRO I CAMPO 
MOURAO I PR I 87303-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 

Certificação Número: 2016032316134652376249 

Informação obtida em 28/03/2016, às 09:28:30. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 03.442.459/0001-33 
Código: 329053 
Contribuinte: CM PAPELARIA LTDA. EPP 

Endereço: AVN MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1470 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: PR 

CEP: 87303000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 4249/2016 

Certifico, para os devidos fins. que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
1nscntos ou não em Oivlda Ativa em nome do contribuinte ac1ma citado. até a preserte data 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço. www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online . 

l Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 26/03/2016 às 12:41:21 

o-



1\1 
PARANÁ 
GOVIORNO DO ESTADO 

Secretlrla da Fa.undl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014459423-91 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.442.459/0001-33 
Nome: CM PAPELARIA LTDA 

l 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 24/07/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
NWW. fazenda .pr.gov .br 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CM PAPELARIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 03.442.459 /00 01 - 33 
Ce rtidão n°: 28700794/2016 
Expediçã o: 28/03 /20 16, às 09:33:43 
Va lidade: 23/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua e xpedição. 

Certifica- se que CM PAPELARIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 03.442 . 459/0001-33, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedore s Trabalhistas. 
Ce rtidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acre scentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst.jus.br) 
Ce rtidão emit i da gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Dev edores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolh i mentos previdenciários, a honorári os, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



CM PAPELARIA LTDA- EPP 
CNPJ: 03.442.459/0001-33 
4a Alteração do Contrato Social 

ANA MARCIA CAZULA NAVES, brasileira, casac.a. p:!lo :-egir.1e C.e cc.ir~u~1hão 
universal de bens, empresária, CPF n° 548.122.839-49, Cédula de Identidade 
RG n° 4.037.234-2 SSP/ PR, residente e domiciliada n a Ru~hnterventor Manoel 
Ribas, 757, Centro, CEP 87300-420, na cidade de Campé Mourão, Estado do 
Paraná; 

TÂNIA PAULA CAZULA, brasileira, solteira, nascida> aos dias 26/06/1971, 
empresária, CPF n o 389.431.232-72, Cédula de Identidade RG n° 9.616.730-0 
SSP / PR, residente e domiciliada n a Rua São Paulo, 243, Sobrado D, Centro, 
CEP 87300-390, Centro, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná; 

FÁTIMA MARIA PICONI DE SOUZA MELO, brasileira, casada pelo regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, CPF n° 467.933.569-68, Cédula de 
Identidade RG n° 2 .047.054 SSP/PR, res idente e domiciliada na Rua Pedro 
Parigot de Souza, 233, Centro, CEP 87360-000, na cidade de Goioerê, Estado 
do Paraná. Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a 
denominação social de CM PAPELARIA LTDA- EPP tendo sua sede e foro na 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1470, Centro, CEP 87303-000, na cidade de 
Campo Mourão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 03.442.459/0001-
33, com Contrato Social devidamente arquivado n a junta Comercial do Paraná 
sob n° 412.0420966-1 em 13 de outubro de 1999, RESOLVEM, através deste 
instrumento particular de alteração contratual, modificar pela QUARTA vez seu 
contrato social e posteriores alterações, de conformidade com as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia FÁTIMA MARIA PICONI DE SOUZA MELO, acima 
qualificado, detentora de 15.000 (quinze mil) quotas de capital, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato, retira-se da sociedade cedendo e transferindo 
suas quotas, por instrumento particular de compra e venda aos sócios remanescentes, 
conforme segue: 

para: ANA MARCIA CAZULA NAVES, cede e transfere 10.000 (dez mil) quotas 
de capital de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada totalizando R$ 10.000,00 
(dez mil reais). 

para: TÂNIA PAULA CAZULA, cede e transfere 5.000 (cinco mil) quotas de 
capital de valor nominal de R$ 1,00 (um real} cada totalizando R$ 5.000,00 
(cinco mil reais}. 

Parágrafo Único: A sócia retirante da à sociedade, plena geral e rasa quitação sobre 
quaisquer direitos e haveres, porventura existentes a qualquer titulo, especialmente 
pró-labore , lucros, etc. , para não mais reclamar em tempo algum e sob qualquer 
pretexto. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Devido às sessões e transferências de quotas, o Capital Social 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divido em 50.000 (cinquenta mil} quotas de R$ 
1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado fica assim dis tribuído entre os 
sócios: 

Sócios Quotas R$- Valor 
Ana Marcia Cazula Naves 25.000 25.000 00 
Tânia Paula Cazula 25.000 25.000,00 
Totais 50 .000 50.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respo~dem sóh ariamente pela integralizaJ;t- a--.fio capital social. 

' --~· // I 
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CM PAPELARIA LTDA- EPP . ';. rL;;p· · . 
CNPJ: 03.442.459/0001-33 .r ---- --- --:-g;_J 
4• Alteração do Contrato Social : . · · . · 1• 0 ,. ·~ :;;Y 
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais d.;.u.sulas r: ~i;pos~Çê!e~-:-~ · · 
não colidirem entre o Contrato Social Primitivo e a presente alteração . 

··' 
E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instruménto particular foi 
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na 'presença das duas 
testemunhas abaixo, em 05 (cinco) vias de igual teor. 

(1 ct)o Mourão, q ·de novembro de 20!3. 

- 'c--- /ilw -~ fiJ:p;A 

' : ,' J, • 0 

TÂNIA PAULA CAZULA 

Ivonet 
RG: 

Elaborad:óll: 
( __ r_l. ·l~-~ 
··-·- /i; 'Í 

· ... · 

Jose Vilmar Rodrigues de Macedo 
Contador CRC/PR: 037489/0-7 

CPF: 441.310.469-20 

Cardoso 
.527-PR 



TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRAlUAL Df. 50C!tDADE: 
A. NAVES E T. CAZULA LTDA.EPF' 
CNPJ/MF N.0 03.442.459/0001-3~ 

NIRE 412.0420966-1 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
A. NAVES E T. CAZULA LTDA.EPP 

CNPJ/MF: 03.442.459/0001-33 
NIRE: 412.0420966-1 

folha 2 de 4 

1) ANA MARCIA CAZULA NAVES. brasileira. casada sob o regime de comunhão 
universal de bens, natural de Mariluz-PR,empresaria. inscrita no CPF/MF sob n2 

548.122.839-49, portadora da carte1ra de identidade RG n•. 4.037.234-2 SSP-PR, 
residente e domiciliada na Rua Interventor Manoel Ribas , 757, Vila Teixeira.Campo 
Mourão-PR. CEP: 87300-420 . 

2) TÂNIA PAULA CAZULA. brasileira, solteira . natural de Londrina-PR, nascida em 
26/06/1971 , empresaria, inscnta no CPF/MF sob n2 389.431 .232-72, portadora da 
carteira de identidade RG n•. 9.616.730-0 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Elias 
Farhat. 529, Jardim Laura, Campo Mourão-PR, CEP: 87309-500, 

3) FÁTIMA MARIA PICONI DE SOUZA MELO, brasileira, casada sob o reg1me de 
comunhão parcial de bens, natural de Urai-PR,empresaria. inscrita no CPF/MF sob n2 

467.933.569-68, portadora da carteira de identidade RG n•. 2.047.054 SSP-PR, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Parigot de Souza , 233. Centro,Goioeré-PR, 
CEP. 87360-000 . 

Tem constituída entre si uma Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de 
CM PAPELARIA L TOA- EPP , com sede na Av. Manoel Mendes de Camargo , 1470, 
Centro , Campo Mourão -PR . CEP 87303-000, e inscrita no CNPJ/MF sob 
nQ03.442.459/0001-33. registrada na Junta Comercial do Paraná sob n• 412.0420966-1 
em 13/10/1999, regida pelos artigos 1.052 a 1 087 do Código Civil. instituído pela Lei n• 
10.406, de 10 de janeiro de 2002; pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e 
pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de CM PAPELARIA L TOA - EPP e tem sede e domicflio na Av. Manoel Mendes de 
Camargo , 1470, Centro , Campo Mourão -PR , CEP 87303-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA • FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer 
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante alteração contratual 
assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
sociedade iniciou suas atividades em 15/10/1999 em seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: 
Comércio varejista de artigos de papelaria, escritório, materiais de infomnàtica, presentes. embalagens, 
descartáveis, materiais de limpeza e de higiene, móveis e utensílios para escritório, equipamentos de 
informática, brinquedos e matenais esportivos. 

CLÁUSULA QUINTA -CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais), 
divididos em 50.000 ( cinquenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 ( Hum Real) cada 
uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais. pelos sócios e distribuidas da seguinte 
forma: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANA MARCIA CAZULA NAVES 30.00 15000 15.000,00 
TANIA PAULA CAZULA 40.00 20000 20.000,00 
FATIMA MARIA PICONI DE SOUZA MELO 30.00 15000 15.000,00 
TOTAL 100.00 50000 50.000,00 



TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRA':'l.;A!... D.\ socn:::.CA:JI'::: 
A. NAVES E T. CAZULA LTDA.EPP 
CNPJ/MF N.0 03.442.459/0001 -33 

NIRE 412.0420966-1 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) ANA MARCIA CAZULA NAVES, brasileira. casada sob o regime de comunhão 
universal de bens, natural de Mariluz-PR,empresaria. 1nscrita no CPF/MF sob n2 
548.122.839-49. portadora da carteira de identidade RG n°. 4.037.234-2 SSP-PR. 
residente e domiciliada na Rua Interventor Manoel Ribas . 757. Vila Teixeira,Campo 
Mourão-PR, CEP: 87300-420 . 

2) TÂNIA PAULA CAZULA, brasileira, solteira . natural de Londrina-PR, nascida em 
26/06/1971 , empresaria, inscrita no CPF/MF sob n2 389.431 .232-72. portadora da 
carteira de identidade RG n•. 9.616.730-0 SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Elias 
Farhat . 529, Jardim Laura, Campo Mourão-PR, CEP: 87309-500 . 

3) FÁTIMA MARIA PICONI DE SOUZA MELO, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Uraf-PR,empresaria, inscrita no CPF/MF sob n2 
467.933.569-68, portadora da carteira de identidade RG n•. 2.047.054 SSP-PR, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Parigot de Souza • 233, Centro,Goioerê-PR. 
CEP: 87360-000 , 

Únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de A. NAVES E T. CAZULA L TOA - EPP . com sede na Av. Manoel Mendes de 
Camargo . 1470, Centro . Campo Mourão -PR . CEP 87303-000. e inscrita no CNPJ/MF 
sob nQ 03.442.459/0001-33, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
n°412.0420966-1 em 13/1 0/1999; e última alteração contratual registrada sob n•. 
20040159957 em 08/01 /2004. resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A sociedade que gira sob o 
nome empresarial de: A. NAVES E T. CAZULA L TOA - EPP. passa a denominar-se, a partir desta data, 
CM PAPELARIA L TOA - EPP. sem solução de continuidade assumindo o ativo e o passivo da 
sucedida. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objetivo 
social a exploração do ramo de: Comércio varejista de artigos de papelaria, escritório. materiais de 
informática. presentes e serviços de fotocópia e encadernação, passa a partir desta data a ter o 
seguinte objetivo: Comércio varejista de artigos de papelaria, escritório, materiais de informática. 
presentes. embalagens. descartáveis, matena1s de limpeza e de higiene. móveis e utensílios para 
escritório, equipamentos de informática. bnnquedos e materiais esportivos. 

CLÁUSULA TERCEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: A sociedade fica desobrigada da realização 
de reunião anual dos sócios para prestação de contas e demais deliberações. 
- As deliberações sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complementar 123 de 
14/1212006. 
-As reuniões dos sócios. quando necessárias, serão convocadas pelo administrador no mínimo com 10 
(dez) dias de antecedência. mediante o envio de carta através dos correios. com "AR". para o endereço 
dos sócios. ou pessoalmente. contra recibo na copia, na qual conterá local, data. hora e a ordem do dia 
da reunião. 
- A empresa esta dispensada da publicação do ato societário com exceção da alteração do contrato 
social, com base no artigo 71 da Le1 Complementar 123 de 14/12/206. 

CLÁUSULA QUARTA -DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada, 
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TERCEIRA AlTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRA 1 UAL DI\ SOCifDADE:( (~ % 
A. NAVES E T. CAZULA LTDA.EPF' .~ - c::.Q p 
CNPJ/MF N.0 03.442.459/0001-3:; -~f L.~'-' .:....c;; --- r-

NIRE 412.0420966-1 tê 
folha 3 de .11. ---- _ _ .. _ _ _ _ 

' ~ <(~· 
CLÁUSULA SEXTA • RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabi lidade de cada sócio é .. '~ ~:.r •. 
restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. conforme dispõe o art 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA ·CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivislveis e nao 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios. a quem fica 
assegurado. em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas 
a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertmente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notificar por escrito aos outros sóc1os d1scrimmando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, 
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que 
deverao fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a 
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu d1reito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que entao possulrem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA ·ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administração da sociedade cabe a ANA MARCIA CAZULA NAVES, com os poderes e atribuições de 
gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente. judicial e extra 
judicialmente, perante órgãos públicos. instituições finance1ras. entidades privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos 
interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§ 1.0 • É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§ 2.0
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente. constituir, em nome da sociedade, 

procuradores para periodo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e 
operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal. a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regu lamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO 
DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano 
civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis 
requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma 
proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá 
ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente 
às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.0 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: A sociedade fica desobrigada da 
realizaçao de reunião anual dos sócios para prestação de contas e demais deliberações. 
- As deliberações sociais serão tomadas com base no artigo 70 da Lei Complementar 
14/12/2006. 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAl. DI\ ~úCit:DADE;: 
A. NAVES E T. CAZULA LTDA.EPF" 
CNPJ/MF N.0 03.442.459/0001-3:) 

NIRE 412.0420966-1 
folha 4 de 4 

·As reuniões dos sócios, quando necessárias, serão convocadas pelo administrador no mínimo com 10 
(dez) dias de antecedência, mediante o envio de carta através dos correios, com "AR", para o endereço 
dos sócios, ou pessoalmente. contra recibo na copia. na qual conterá local, data. hora e a ordem do dia 
da reunião. 
- A empresa esta dispensada da publicação do ato societário com exceção da alteração do contrato 
social. com base no artigo 71 da Lei Complementar 123 de 14/12/206. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA • FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio. a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, 
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou 
em virtude de condenação criminal. ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo. fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -FORO: Fica eleito o foro da comarca de Campo Mourão-Pr para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. com expressa renúncia a 
qualquer outro. por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas a 
presente alteração, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios em 
todas as suas folhas. obrigando-se fielmente por si. seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

Testemunhas: 

Assinatura: "'~ :·~ ,. .. ~...:t-::. ~'!ncb,, Ir ~d!l ,, 
DANIELA CARDIN MATTOS 
RG n•. 7.539.030.0-SSP/PR 

JUNTA CoMERCiAL DO PÃRANA 

t AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/ 12/2009 
SOB NÚMERO: 200987 95996 
Protocolo: 09/879599-e, DE 221121200í'. /f' 

r.~preso:U 2 0420965 l ltf/"í 
c " i'IY'~:.J\1\IA ·-~"" •• , LUIZ-CARLOS sAL VARO 

SECRETARIO GERAL 

Assinatura:f. ú, . " f., 1 tN''- d.0. ( 'l'f& .-1_ (,;r; .. v rir 
ELAINE FERREIRA DA COSTA DE ALMEIDA 
RG n•. 9.502.885-3-SSP/PR 

\,... .- '... . • .. õ? 

·'"" isP . 



DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

.442.45910ó01 :J31 

(44) 3016-8400 
I • "'t ..- ' • ~ -



DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2016, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

... 

Av. Manoel M. De Camargo, 1(70 ·Centro 
~P V30UOO ·Campo r.1Pul'io · Parer:!.J 

(44) 3016-8400 
. ... .... - .... .... - ~ ... 



DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos 

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

Av. Manoel M. Oe Camarg~. 1470 ·Centro 
l,!~P 8~303~00 ·Campo .._,urào - Pt~rar:!J 

(44) 3016-8400 



DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

(44) 3016-8400 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 

REF.: Edital de CARTA CO~ v 11 t: no UU4 lU 1 ó- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Silvana schwab 
Verdi portador (a) da Cédula de identidade sob no. 8124404-9e 040469.389-0 a 
participar do procedimento licitatório sob o modalida de carta convite instaurado 
por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa em 
papelaria outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em nova cantu 30 de março de 2016 

(44) 3016-8400 
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Certi ti cado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 2315241710001-75 

Razão Social: ROMA PAPELARIA LTDA ME 

Endereço: RUA BRASIL 1460 TERREO I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 
87301-140 

A Caixa Econônica Federal/ no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.0361 de 11 de maio de 1990, certifica que1 nesta 
data/ a errpresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço - FGfS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos/ 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 23/03/2016 a 21/04/2016 

Certificação Número: 2016032309524137582292 

Inforrmção obtida em 23/03/20161 às 09:52:41. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: ROMA PAPELARIA LTDA ·ME 
CNPJ: 23.152.417/0001·75 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer df\Adas de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que \Aerem a ser apuradas, é certificado que não constarr 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatí\0. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \1nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\e as contribuições sociais pre\1stas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na Internet, 'lOS 

endereços <http:/ /w.vw. receita .fazenda. gov. br> ou <http:/ /w.vw. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 17:21:32 do dia 24/02/2016 <hora e data de BrasOia>. 
Válida até 22/08/2016. 
Código de controle da certidão: F10F.C8B1.8222.804A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 23.152.417/0001-75 
Código: 6306004 

Contribuinte: ROMA PAPELARIA L TOA· ME 
Endereço: RUA BRASIL, 1460 
Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 

87302230 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2877/2016 

Certifico para os devidos fins que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Munkiçais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado. até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mestT10 as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certtdão é valida somente para o contribUinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 02/03/2016 às 16:50:33 
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ROMA PAPELARIA LTDA 1 c, 

Contrato Soc1al ----JI(J-----~· 
TANIA PAULA CAZULA, brasileira, ~ol teira , na~cida aos dia~ 0 v1 Cantu S 
26/061 1971. cmp·· sària, CPF n' 389.431.232-- 2, Céduia de 
Identidade RG n 9.616 73C-O SSP PR. residente e domiciliada 
n&. Rua S:'"w Pnulo, 24J, SubraC!•l O, Centro, CEP 87300-390, 
Centro n~~ udctdl' de Campo Mourôo, E~tado do Paranã, têm , 
entre s1. JUSta c cc,n~ratada a constitUJçào de uma soc1edade 
~.:rnpresánà lirnitao.1, qo...!e Sl ··egerá ·)elas cláusulas c condições 
~egu ntes· 

RONALDO GONÇALVES DA S ILVA, ')rasllclro, ~olte1ro, nascido 
éVJS (Üas '3 L! ]c,-;-:; t.mpresá:-iu, CPF n° 851 471.7ó9-34, 
Céduld de ldcntlclack RG 11° 5.344 .-49-8 SSP; PR, res1dcntc e 
àom1c1hado na Rut-t Sãn Paulo 243, Sobrado D Centro CEP 
87300-390 Ct.:n•:·r , na cicade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, tem. er:tre s1, justa e contratada a conslttuição de uma 
sociedade ernpn:'"ána limiLada, qLH:' se regerá pelas cláusulas e 
condições s gumlt -.. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - :\ ~oC'ledade ~~rará so b o nome empresarial de: 
ROMA PAPELARIA LTDA 

CLÁUS ULA SEGUNDA - T•: rd -;L 2 ::>cck ç t:lc,mtc ilir) no. Ru8 Brasil. 1460, 

Cemro , CEP 8730 l-1 <+0, r.t~ t'!ci.-tcle de Campo MtJur3o, Estado do Par.tnri. 

PARÁGRAFO ÚNICO - ,tt, sociectadc poderá abrir c fechar fília1s, agencws ou 

sucursais em CJ -talquer p::trte rk· país ou do exterior, medtante a lteração 

contraLUal assmada por todo-. os sc1cJO~ . 

CLÁUSULA TERCEIRA - O obJL to ela sociedade será a exploração, por conta 
propr t. elo nt·n ck Cmr,n<. i .' ::trejista de O.t'tt gos de papelaria· ('.urnércio 
varejista etc: equipamentos ch infl)rmática t: supnmenlos; Com~;;rclO vareJISta 
de anigos de a:·marinhos; Co:nercio \.'an.:iisLa de JOrnais e rtvtscas e 
Co:-:1é- rcio •r •rC'jis ta ele u:.dtdaclt·~ domêstJ~...as 

CLÁUSULA QUARTA - C..J cn pical social é de R$ cJ.O.UOU,OO (quarenta mil 

rea1s), divid1do em 40.0Uú lquartnta n~::) quoléls de valor nominal de R$ 1,00 

(L,m real] cada uma(; subs<..nw-; pelo::. :::.0ciu:::. L·o:-d'orml' segue. 
r 

Sóc ios Quotas I __ c_~p_ital R$ 
I Tania Pa ul.:t Caz.u: ~, 

------1 
--·~ ucu 3~ . .:- J,JO - ---- ---· 

R•:JI ~~ Jtk G l Jl1•;êt 1\ '· s cl 0:1 ~ J! I.'cl ' OOU I ___ _:2::..._;:,-.l.::.O.::.O!..:,O~O--:j 
I Total 4o.ooo 1 4o.ooo,o_Qj 

PARÁGRAFO ÚNICO - As c1 U CJ las st~b-.cnra:i. ~,;\) integralizadas. 111:'Stt: ato, 

em moec..a corren L e do pai::.. 

J~'NTA :OMERCII\1. DO E37ADO CO Pl\i\.AllA - ;;n;;: 

':E;;'!'IF:CJ O REGI;;rRC CM :6 1 !•8 /2 C ~5 15 05 SOB tl " 
41208255447 
PROTOCOLO: l544412lD DE 26 / 06/2015. NIRE: 11208255447 
ROMA Pl\PELAR!A LTD1• 

Ll.bertad Boqus 
SECRETÁRIA GERAL 

C3RITIBA 26/08/2015 

~ .. ~a-J.dade dest:e doc~er 1 :.o, se :.tt.pre s ~ ~ f l. ca ~ -J~f::.:.a "' corr:provaçã.:;, de ~ua a 1;te;.tic1da:!.a no si:o 
""""""'" •. ,.prtt~oi !ac :.l ?C f'JC'.' r.t !. :-,fo t-nando c .seq .: .:..~r.~ _?d :.., , :i•.J v er!..i.l = J..::.:t:- PP.l5<4t.l11 0 



CART0RIO ACIR • r SERVIÇO N01ARIAL 
0 • 1 J~lo Clwr lk $.)uu ~ ~t • .)o 

Av C:ui.tJo lr.:J..o S1111~ra. 1<4SS . C-. Po.t. l le9 . Camf'Q ,., •. au,b. p~ 
Fone· Fl .ti . l'"-4 • l 5l)..l&)') · Cep 87300·00~ - •rnai. •~~tc4'=iHOHC • .ac..l• ... UI"'"o "" 

Selo n6 wM6Yc .9)N01L mTBy2· Fws9n.CJ RD ___ _ 
------~~WttO r; u Or lo f/G httR f{(!.iCJtCt O WRO bf 
~ocnnla;o per \t.RJ•.:.I>I!R~ ., ""'""""" ~t llO'iAI no C\J'iÇ ·s 
sn..\ A (4~• - ?i • 1 ~"' ~ P -\11. • c Ul'L.>. r·~s -~ 11 :; • . ,, C c r , ~ _ nle no 
n'65 0RDEM :232C .-,, ,1c4=': · ·~·, · · o11'.• '"'· . 0 

Em 7t~l.: \l i \ t tutt 

Brn-Hu Seuua · é..c rC"Hr.' t 

...-:-.. 
JL.NT,\ C0~~ f~c 1 .'-1 

DO ~NA' · " 

JUNTA COI-IERC!AL 00 1:57 ..00 00 PARA!lA - SEDE 

.:ERT: F!CO O REGISTRO EM 26/ 08 /2 0 15 15 :C·6 SOB tl " 
U20825SU1 
PRCTOCOLO 15444l2l C DE 26/0 8/20 15 . NIRE: 1120825544 1 . 
~O~~ PAPEUL~lA LTOA 

Ll.bcr tild Bogus 
SECRETARIA GERAL 

CURIT IBA 26/08 / 2015 

A val1dads deste do c umenco , se 1mpre aGo . f 1 c a su Jeita a c ompr ovação de sua auteneic ~dade no s ite 
>ro<W . empre safac il p r gov. br i nformando o sequin ta cod~go de ver i t i caçao· PR1S4 441 210 



ROMA PAPELARIA LTDA 
Contra:o Soe:_ l 

4 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O aàm1ntstraà8r declara, sob as penas 
lei, que n ão está Lrnped1clo ele exercer a admini:stração da sociedade, por lei 
especial, ou em v1rtude de condenação criminal. ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que \'ede, ainda que temporarit.tmenLe, o acesso a cargos 
públicos: nu pc,, cr ime fc=dir.1c'1 ar. de ;)revaric:.J,.do . pl!Í la oL, :suborno, 

conct...lssão. r-ecLdatrJ, ou .,:.y-,•,:·::, c1. ecoiwn. iêl. ;J•;pular, contra o Si<>tema 

fir:ancelro nacionéi.l. co:1Lra normas de defesEt ca concorrência, contra as 
relações de consumo fé pública ou propnedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A sociedade reger-se -á supletivamente, nas 
dúvidas ou omissões deste contrato, pelas nornws da soc1cdade anõ::ima. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - F'1ca L'lelto o Foro dcst!':l Comarc:a para qualquer 
açàl , ... :JddL~t :.tsL .... L.ú.t.r<:. i.u . r•:r-.t.:n('Jando-sc ?.. qualquer outro, por mUltO 

especial que seJa. 

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste 
instrumento particular foi lavraclu, obrigam-se a cumprir o 
presente c:on l.rato. c..s<>mcl:J.do-o :1a presença das duas 
Lesten:unha~ .. lba!:-:v. _.11 O 1 (Umct) VI..: de igui:.i.l teor. 

I 

.~h\1/ ______ -_---__ , .. A 
RONALDO GO!'éÇ VES DA S ILVA TANIA PAULA CAZULA 

Testemunhas: 

Elaborado r: 

I 

( 

IvoneLc I\ 
f...· -' 

RG. 5 .995.703-: SSP / PR 

A~lci o RSdrt~e~\!Tacedo 
RG. 5 975.675-3 SSP 'PR 

...... 
/ 

-( _];1 ~ ~·:.__ ~-~--,-<.~\-----· 
.}õSé Vilmar Rodngues ele Macedo 

Cc:~tador · Cl~C·'?R 037489 /0-""-;-

CPF: -+-+ 1.3:0 469-20 

Jti..:T' (t,;.•.~l~(•l\l 
00 , ... JI.A.'U. 

J~~T~ COMERCIAL 00 ESTADO DO PAP~ - SEDE 

CERTl FICO C REGISTRO EM 26/08/2015 15·06 SOB N" 
' "20S25 5H7 
PROTOCOLO .. 5444:210 DE 26/08/2015 N!RE. 41208255447. 
RCHA ?APELARIA LT~A 

L~ber~ad Bogus 
SECF.E'!'AAI~ GERAl. 

CURITIBA . 26/08/2015 

A val idade desce documento. •• impres1o flca SU Je lta a comprovaç4o de a ua autent•c~dade no e ~te 
www.~rnpres~t4c>l.pr gov br intor~~ndo o seguin te cod>go de ver> f i c açào. PR154441210 



ROMA PAPELARIA LTDA 3 
Contrato Social 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O encerramento de cada exercic10 

dar-se-á no dta 31 ele dezembro de cada ano quando o admm1strador 
presta:a contas justtí'lcdua::-; dt· &ua 8dr.1in!stracào. proccd.:ndo o 
levantamento do inventú:-io, do balanço pa~n;-r.u nial e elo balanço de 
resultado cconõm1co do exercíciO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos quatro meses seguintes ao térm ino 
do exercic10 soem:. os s':-c1• :-, se reunirà.:i para deliberar sobre as contas 
apresentadas pe lo admin!st r,Jclo:· 

PARÁGRAFO ÚNICO - .'-\té 3U (tnnta) cha::; ante~ da rlata marcada pa1·a a as
sembléia, o balan ço IYl.lr imonial e o ba lanço dt: resultado econõmtco do 
t:xerctcio devem ser postos, por escrito, c com a prova do respectivo 
recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a admmistração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os lucro~ ou prejuízos apurados no 
encerramento do exercício cu·iormc disposto nc: cláusula anterior , serão 

distr buidos ou S1_lponados pelos s6ctos, :1a propJ:~ão de suas quotas de 
cap1 ·a!. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - No ca~o de falecimento ou de m tercl!ção de 
qualqu<:r dos sócios a ~xi~dade continuará suas atividadt.s com os 
herddros c suc~ssores. Não sendo pos~ivel ou inexistindo o interes::.e destes 
O'..! do~ :S01..:os rc>manescTnt," ) v.:.dcr de .;.4.'l: .... havt.'re::> será apurado c 
ltqu,dack. com ba.~e 11d ~Jtt.k•·. }•) patnrnon1a: da sociedade à Cidta da 
resolução verificado em balanço especialmente levantado c pagos em 10 
(dez) pres tações 1guais e sucessivas, vencendo-se a primei ra após 120 (cento 

e vinte) d1as da data do baldfl.(O especta l. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - No caso de um do:::; sóc ios desejar retirar-se 
da sociedactt~, ce r::·á nord·· c 1 -:; cu•ro, por escri~v . com antecedéncia de 60 

(sessenta) dias. r· seus ha\'t~re5 .h"- serão reem1)l11sados na mesma forma que 
estabelece a cláusula anler.or aeste instrumento 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Por decisão dos sócios que representam à 

maioria do capttal socic-.ü, poderú hcwer a cxctu::>ào por justa causa, nos 
termüs do art. 1 085 do Cócllgo Civll , dt sócio que, pela prát1ca ele ato de 
inegá::c! gt·avidaàe. cole ,;.jue ern :~s~.._ a c _,:!llnuid<.icle da empresa 

.R'N:A COMEPCIAL DO E.STJ.DO DO PAF.ANk - SE. DE. 

C~RT I FrCO O REGIS: RO EM 26/08/2015 15 06 SOB N 
•-208255H7 
PROTC~OLO. 154441210 OE 26/08/201 5 NIRE, 412082554 47. 
ROMA PAPELAR:~ LTO~ 

L~bercad Bogu e 
SECRETÁRIA GERAL 

CURI~!BA 26/09 / 2 01 5 

A va l~dade deste documen to, se i mp: e sso, fi ca SUJel ta a c c mprovaçdo de aua au t antic1dade no s1ee 
wvw .empresnf&ci l. p r qov br 1ntorm3~do o 6equin te c od1go de vftr~ ticaçao PRl54441210 



.. ROMA PAPELARIA LTDA 
Contrato Soc1al 

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade de cada 
de suas quotas. 
cap1 ta. '::> )(.lo: 

CLÁUSULA SEXTA- A sociedade mtnar~ suas d~indades em 15 de agosto 
de '20 I E; c seu prezo de duração será por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão 
ser cedida::; ou tr<lnsfenclas e: tt"rcetro::. s~:n: ,J l x prcsso consentlm<:nto da 
sociedade, cabendo, em .guc:ú-!.ade de preços :: condJções, o d1reito de 

preferênCia ao só·:i<.i qLte qu.:i~·a aclqUin -.as, !lO caso de algum quotista 
pretende.r ceder a::. qUt .. po::,:-uc;T,, form altzand0, ::-e realizado a cessao delas, 

a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA OITAVA - .A. aclmmtstração da sociedade será exercida 
pe.a sócia TANIA PAULA CAZULA, mclividualmente, a qual se 

incumbire. de tod::;s .-.s operações e representação da sociedade a tiva e 

passl\ a. ]Udicia! e extrcl_lud icia lmc-n te-, pr·t ~ 11te tercei ros, quaisque; 

n:parL1ções e órgúos !).'tb.tcos. !'ccerais . esta iuais ou :numcipais, 
aularqnias, soClt:daàes ele: economia rnis1.a e entidades paraestatai$. 

CLÁUSULA NONA - O ',Jso do nome cmpresa:-ial será fetto pelos sócios 
admimstradores cxclusivam<:nle pnm os negô<-ios da própna sociedade, 
vedado. no entanto, em ativ!cladcs estranhas ao !nteresse social, ou a~sumtr 

obrig<.H;"Ôt's er.1 fa·.: u: ck q•-Mlql.·- r do.:; quottstçls ou de tercemJs, bem como 

onerar uu ... l1ena :· bens ÍI~1Ó\'CIS da soc:ec.ach:~ sem dL,to:·izaç·ão do ouu-o sócto. 

CLÁUSULA DÉCIMA A aclm tn ts L.·ação ela soctedacie podera ser exercida por 

admi:1istrador não pertencente ao quadro societário c a aprovação de sua 

designação obedeceré. c•0 di.:;posto no art. 1.061 do CC. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os s<' cios poderão. de comum acordo, 

fixar uma rctlrada m·.:nsa: <l tit_,io de prc· labort.:, em valor a se::- fixado a 

cada rnes ele Jane iro ele cada novo anv " vigente para Loa.J o (;'Xt rcicio, 

observ8das as disposições regulamentares pertinentes. 

ll,./'1\t. ~~).",\.!~ ~~~~ 
I ) f'ltJ. --v. 

JUh"rA COMeRCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDE 

CERTifiCO O REG!S~RO ~~ 2 6/08/2015 15 06 SOB N° 
4120825544, 
f:RCTOCOI.O 1544~!.21 O 0'1: 26 /08 / 2015 NI'RE: 4 12 0825H4? 
ROMA PAPELARZ~ t~~~ 

L~ber tad Bo9" s 
SECRETM!). GEAAL 

CURITtBA 26/08/2015 

A v all.dade desta docuraento , se itr.presso , !1.ca auJei ta a com?rovaçao da aua autent.J.c l.dade no al. te 
vvv ~~presafac>l -p r qov. br Lnforoando o ••9"inte co~go de varif~caçlo ; PR154441210 



GO. ERriO DC E>.\1:0 
lfcrtt•r·• t11 f auna. 

. ~· -.,.-l'E[; ' --
Secreta na de Estado da Fazend~ ~ 

Coordenação da Receita do Estaqb , 

Certidão Negativa .: ,'!- · ~ 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014132211-32 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 23.152.417/0001-75 
Nome: ROMA PAPELARIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Págma 1 de 1 

Válida até 28/04/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gQY.jLc 

E:r'!idO V• Õ //!temer P~bl!ca 130112/2015 09 27 o·, 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : RO~~ PAPE~ARIA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.152.417/0001 - 75 

Cer~idão n° : 2~865~284120:5 

Expedição: 30/121201 5 , à s 09:3 1 :41 
Va l idade: 26/06120 1 6 - 180 (cento e oiLenta) dias, ~o~tados da da~a 
de s ua e xpedi ção . 

Certi :~ c a - s e que ROMA PAPELARIA LTDA ME 

(MATRIZ E FILIAIS ) , ir.scr :.. to (a) nc CNPJ sob o ~c 

23.152.417 / 0001-75 , NÃO CONSTA cio 3a:-:cc Nac~onal de :Jevedores 
':'r aba lhistas. 
Cert~dão emi t. i da co~ base ~o art.. 6~2 -~ da Consoliaação aas :e~s ao 
Trabalho, acrescen t ado pe:a Lei n° :2 . ~~0, de ~ de :J :~o de 2C:~, e 
na Resolução Admin i strat i va n° 1470/2011 do Tribuna: Superior do 
':' rabalho , de 2~ de agosto de 2011. 
Os dados co :-: sta~r.es de sr. a Ce r Li dão são de responsab:..~idade dos 
TriOL: :tais do Trabalf:o e es r. ão atu a lizados aLé 2 (dois) dias 
an t e ri ores à da ta da sua expedição . 
No caso de pes soa JUrídica, a Certi dão atesta a empresa e~ re_açao 
a t odos os seus e stabelec i mentos, agências 0u fl::..a:..s. 
A ace i taçã o dest a cert:..dão cc:.d~ciona - se à veri:icação de sua 
aute:l ~:.. cidade nc oorLal do = r:..b~n a : Superior do Trabalho na 
I r. t e r :l e L ( ::: L t p : I I ',\ ioJ vl • t s ~ . j -._: s . :0 r ) 
Cert i dão emiLida gra ~u i La~en~e . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
:Jo B a ~co Na cio:la l de :Jevedores Trabalhistas constam os dados 
:-:eces s ários à identi:icação das p essoas natL:ra i s e ~urídlcas 

i ~ad implen te s pe r ante a J~stiça do ~rabal~o quanto às obr:..gações 
es tabelec idas em sentença cor.àe n a tór l a trans itada em julgado ou en 
accr-:i:Js jL..d~c::.ais c:.rabal~:.stas, i :.clus:..ve no concer:-:e.!'!te aos 
recolhimen~os pr e v i de:.c :.. ár::.cs, a .::oncrar_cs, a -·----_ _..,:, ... a.:;., a 
emolumentos ou a reco : ~ ime~tcs àetermi:~ados em ~e:..; ou decorren~es 
de exe cuçã o de acordos fi rmados perante o Min_stér:..o ?tblico do 
:rabal ho ou Comis s ão de Conci l iação ?révia. 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 017/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE no 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos 

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu30 de março de 2016 



(MODELO ANEXO M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 0172016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Novatantu 30 de março de 2016 

'23.1~01-751 
ROMA PAP~lAAiA lTOA- ME 
Rua Brasil, 1460 • Centro 

CEP 87301-140 
L Campo Mourto. PR _J 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

Í' 

G3.152.4ft~1-75l 
ROMA PAP~LARIA LTDA· ME 
Rua Brasil, 1460 • Centro 

CEP 87301-140 
L Campo Mourão· PR _j 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2016, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

'~ 
f23.152~0001-75l 

ROMA PA~lARIA LTDA- ME 
Rua Brasil, 1480 • Centro 

CEP 87301-140 
L Campo Mourão· PR _j 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 004/2016 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) henrique 
Eduardo de Souza Tadeu portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 104572880 
e CPF/ 086.381.129-98 MF n°. a participar do procedimento licitatório sob o 
modalidade carta convite, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa Roma 
papelaria ltda outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em 30 de março de 2016 



24/03/2016 

l 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA - EPP 
CNPJ: 08.754.353/0001-99 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/ /www. receita .fazenda. gov. br> ou <http:/ /www. pgfn .fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:28:04 do dia 15/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/09/2016. 
Código de controle da certidão: 8327.2131.19DD.7175 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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\11 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Sec~bril) ã ,azend• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014456509-44 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.754.353/0001-99 
Nome: AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 22/07/2016 ·Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda .pr.gov.br 



PJDEP JU~· ~~ÁPIO 
JUSTICA DC TRZ~A~HQ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.754.353/0001 - 99 
Certidão n°: 27578794/2016 
Expedição: 24/03/2016, às 14:32:58 
Validade: 19/09/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que AQOATRO SUPRIMENTOS LTDA- EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.754.353/0001-99, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 08.754.353/0001-99 
Código: 388300 
Contribuinte: AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA - EPP 

Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 1980 

Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: 

CEP: 

PR 

87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 3326/2016 

Certifico. para os devidos fins. que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
mscritos ou não em Dívtda Abva. em nome do contnbumte ac1ma citado. até a presente data 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online. 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribu nte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em : 09/03/201 6 às 18:51:17 



24/0312016 
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httpsJ/www.sifge.caixa.gov.br/Em rx-esa/Crf/Crf/F geCFSimpri mirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 14397266&VARPessoa= 14397266&/ ARUf.=PR& v... 1 ~('I 
il.._ ·~ 

'"'H':I! Mt 

c 
CAIXA ECONOM CA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0875435310001-99 

Razão Social: AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA GOIOERE 340 I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 
87302- 070 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 22/03/2016 a 20/04/2016 

Certificação Número: 2016032213545766031853 

Informação obtida em 24/03/2016, às 14:30:59. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa : 
www.caixa.gov.br 

L.J 3 ') . );> 
~ 'il.. N: ~ ."</ .. --- r-

~ --;,i/P----~~· 
0~~'<: Can\\.' • 
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AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA- EPP 
' 3a Alter-ação do Contrato Social 

CNPJ: 08.754 .353/0001-99 
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ALMIR RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, CPF n° 847.222.749-91, 
Cédula de Identidade RG n° 6.014.161 -4 SSP /PR, residente e 
domiciliado na Rua Jaci Brandão, 1068, Jd. Copacabana, CEP 
87302-320, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná; 

JULIANO DE CAMARGO, brasileiro, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens, empresário, CPF n° 033.479.609- 12, 
Cédula de Identidade RG no 9.622564-4 SSP/PR, residente e 
domiciliado na Av. Francisco Scarpari, 400, Centro, CEP 87360-
000, na cidade de Goioere, Estado do Paraná, únicos sócios da 
sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social 
de AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA- EPP, tendo sua sede e foro 
na Avenida Goioere , 340, Centro, CEP 87302-070 na cidade de 
Campo Mourão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 
08.754.353/000 1-99, com Contrato Social devidamente 
arquivado na junta Comercial do Paraná sob n° 412.0591109-2 
em 10/04/2007, e última alteração registrada sob n° 
201.2520709-3 em 19/07/2012, RESOLVEM, através deste 
instrumento particular de alteração contratual, modificar pela 
TERCEIRA vez seu contrato social_, de conformidade com as 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio JULIANO DE CAMARGO, acima 
qualificado, detentor de 12.500 (doze mil e quinhentas) quotas de 
capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato, 
retira-se da sociedade cedendo e transferindo suas quotas, por 
instrumento particular de compra e venda pelo valor total de R$ 
12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para: CARLOS ROBERTO 
NAVES DE SOUZA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
universal de bens, .empresário, CPF n° 467.941.829-04 , Cédula de · ... 
Identidade RG n° 2.047.055-0 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua 
Interventor Manoel Ribas n° 757, Centro, CEP 87300-420, na cidade de 
Campo Mourão, Estado do Paraná. 

Parágrafo Primeiro: O sócio retirante da à sociedade, plena geral e rasa 
quitação sobre quaisquer direitos e haveres, porventura existentes a 
qualquer título, especialmente pró-labore, lucros, etc., para não mais 
reclamar em tempo algum e sob qualquer pretexto. 

Parágrafo Segundo: O sócio ingressante declara-se conhecedor da 
situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado no\ .n 
diretos e obrigações decorrentes do presente instrumento . V 
CLÁUSULA SEGUNDA: Devido às sessões e transferências de quotas , o 
Capital Social de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), divido em 
25.000 (vinte e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma," o? 
totalmente integralizado fica assim distribuído entre os sócios: tY 

/~ot~r , 
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Sócios Quotas R$- Valor 
ALMm RAMOS DOS SANTOS 12.500 12.500,00 
CARLOS ROBERTO NAVES DE SOUZA 12.500 12.500,00 
Totais 25.000 25.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

CLAUSULA QUARTA: O objeto da sociedade a partir deste ato fica 
lt d a era o para: 

Objeto CNAE 
Comércio varejista de artigos de papelaria 4761-0 /03 
Comércio varejista de e qui pamen tos de informática e 4751-2 /01 
suprimentos 
Comércio varejista de livros e materiais pedagógicos 4761 -0/01 
Comércio varejista de embalagens 4789-0j_99 
Comércio varejista de material de higiene e limpeza 4789-0/05 
Comércio varejista de móveis e utensílios para escr itórios 4754-7 /01 
Comércio varejista de jorna is e revistas 4761-0 /02 
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763-6[01 
Comércio varejista de artigos esportivos 4763-6/02 
Comércio varejista d e ferramentas 4744-0/01 
Comercio varejista de equipamentos de telefonia 4751-2/_02 
Comércio varejista de equipa mentos eletrônicos 4753-9/00 
Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/02 
Comercio varejista de artigos de armarinhos 4755-5/02 
Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios 4756-3 /00 
Comércio varejista de antenas e componentes eletrônicos 4757-1100 
Comércio varejista de utilidades domésticas 4759-8/99 
Comércio varejista de artigos médios e ortopédicos 4773-3/00 
Comércio vareiista de artigos para viagem 4782-2/02 
Comercio varejista de uniformes escolares 4781 -4/00 
Encadernações e plastificações 1822-9/01 
Recargas de cartuchos e toners 4 751 -2/02 
Fotocó12ias e digitaliza~ão de documentos 8219-9/01 
Manutenção e reparação em e qui pamen tos de 9511 -8/00 
informática 
Manutenção e reparação artigos do mobiliário 9529-1 /05 
Transporte Rodoviário de Cargas em Geral 4930-2/02 V\ 
CLÁUSULA QUINTA- A administração da sociedade será exercida pol_Y 
ambos os sócios, individualmente, os quais se incumbirão de todas as 
operações e representação a sociedade ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente, perante terceiros , quaisquer repartições e órgãosr· ' 
públicos federa is, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de 
economia mista e entidades paraestatais. 

/d'~ //(f dk~f& 
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CLAUSULA SEXTA- Os administradores declaram, sob as penas da lei, ... 
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar , de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade. 

CLAUSULA SÉTIMA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais cláusulas que não colidirem com as disposições do presente 
instrumento. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e 
assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente 
instrumento em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, obrigando-se 
fielmente por si e por seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

Testemunhas: 

. · .... 

Campo Mourão, 18 de de?<embro de 20 12. 

Ivonete 
RG: 5.9 

~~cJ7?5<~ 
Almir Ramos dos Sant 

do de Oliveira 
.703-1 SESP/PR 

Elaborado r. 
José Vi m ar Rodrigues de Macedo 
Contador CRC/ PR: 037.489 / 0-7 
CPF: 441.310 .469-20 

SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETAR,-10 GEAA,L · _ ~ :. _ · •• ' · -



~-QUATRO SUPRIMENTOS LTDA- EPP 
4a Alteração do Contrato Social 
CNPJ: 08.754.353/0001-99 

ALMIR RAMOS DOS SANTOS, brasileiro, casado pelo regime de comunhao 
parcial de bens, empresário, CPF n° 847.222.749-91,. Cédula de 
Identidade RG n° 6.014.161 -4 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua 
Jaci Brandão, 1068, Jd. Copacabana, CEP 87302-3~0, na cidade de 
Campo Mourão, Estado do Paraná; ,.·' 

CARLOS ROBERTO NAVES DE SOUZA, brasileiro, ·casado pelo regime 
de comunhão universal de bens, empresário, CPF n° 467.941.829-04 , 
Cédula de Identidade RG n° 2.047.055-0 SSP/PR, residente e 
domiciliado na Rua Interventor Manoel Ribas n° 757, Centro, CEP 
87300-420, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, únicos 
sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação 
social de AQUATRO SUPRIMENTOS LTDA- EPP, tendo sua sede e foro 
na Avenida Goioere, 340, Centro, CEP 87302-070 na cidade de Campo 
Mourão, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 08.754.353/0001-
99, com Contrato Social devidamente arquivado na junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0591109-2 em 10/04/2007, RESOLVEM, através 
deste instrumento particular de alteração contratual, modificar pela 
QUARTA vez seu contrato social, de conformidade com as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir deste ato o endereço da sociedade fica 
alterado para a Av. Capitão Índio Bandeira, 1980, Centro, CEP 87300-005, na 
cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

CLAUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
cláusulas que não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, 
juntamente com duas teste unhas, o presente instrumento em 5 (cinco) 
vias de igual teor e form , obrigando-se fielmente por si e por seus 
herdeiros e sucessores a c pri-lo em todos os seus termos. 

Testemunhas: 

Elaborador: 

e novembro de 2013. 

' ALMIR RAMOS DOS SANTOS 

1--· . i • . 
.- I 

L'Íf/~ / 
,($ __ ..... - y"-- -·· 

. - ·-· ......, 
Ãelci~odrÍgues a:e 1\facedo 

RG: 5 .9"75.675-3 SSP/PR 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 0172016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE no 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

ÍÕ8.754.353/0001-Q.9t~ 
~~7difi~ 
A QUATRO SUPRIMENTOS LTDA • EPP 

Av. Capit~~o lndio Bandeira. 1980 
CEP ~7300-005 Centro _j 

L CAMPO MOURÃO. PARANÁ 

Nova cantu 30 de março de 2016 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a 

entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital 

supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

~~ 
~~cJn ;1 
fõs.754.353/0001-99 

AQUA'TRO SIJ?R\MEKTOS LTO". EPP 

. - \ d' Bandeira. 1980 
Av. Caplté:') n 10 centro 

CEP 87300·005 RAHA.J L cAMPO MOURÃO. PA 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2016, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

~~~~ ro8.754.353/0001-99 
A QUATRO SU?R\ME.NTOS LTOA. EPP 

Av Capi1.z<) \ndio Bandeira. 1980 
. CEP 87300..005 Centro .J 

L CM/IPO tv,OURÃO • PARANÀ 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

C:: 004/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, 

conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as 

especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos 

os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova cantu 30 de março de 2016 

~ ~ciO;?J'~ 
los. 754.353/0001-99l 
A QUATRO SUPRIMENTOS LTOA • EPP 

Av. Capit-30 lndio Bandeira, 1980 
CEP é ?300·005 Centro 

L CAMPO MOURÃO . PARANA_j 

~I 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 

REF : Edital de CAR I A CO~ v 111~ no 004,2016 PMt-.,C 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) Maria 
aparecida bergamaschi portador (a) da Cédula de identidade sob n°.4.683.656-le 
CPF/ 667538309-44 MF n°.a participar do procedimento licitatório sob o 
modalidade carta convite instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa 
aquatro suprimentos outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o 
de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em nova cantu 30 de março de 2016 

~ ~ dc17;Jo-; 

ros.754.353/0001-991 
A QUATRO SUPRIMENTOS LTOA. EPP 

Av. Capitão lndio Bandeira. 1980 
CEP87300·005 Ce~_j L CAMPO MOURAO. PA 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 

REF.: Edital de CARTA CONYll t-: n° UU-l2Uló PMNC. 

Objeto: Aquisição de Materiais Escolares e didáticos, para Escritório e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador 
toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná,30 De marco de 2016. 

- ~~~ ~54.3531000~ -99 
~'tOS L 'TO~· E\)P 

~QU~'tRO S~?R\ME 
. eande\fa, '980 

Av. capitão \~~~05 Ce~~~IA_j 
cEP Os7,~0UAA0. PA~ 

LC~P 111 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~n!J/P----~~;;-
Rua Bahia s/n° • Centro - Nova Canto - PR. - CEP: 87330-000 "'-.:·~~va c- ,or.:)/ 

CNPJ N.• n.845.39410001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 
E-mail: pmncantu@hotmaiLcom ou pmncantu@lq.com.bl 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

' · + ,j 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 
REF.: Edital de CAR.TACONVITE··n~.()04/2016- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Materiais Escolares e didáticos, para Escritório e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, --~2~1---!!.de~--'M=a~rCx.::O::...,_ __ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

123. ~0001-751 
ROMAPA~tARIA LTDA. ME 
Rua Brasil. 1460 ·Centro 

CEP 87301-1401 
L Campo Mourão .. Da 

"""' _J 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOClJMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 017/2016 

REF-. Edital de CARTA CO~Vllt. no 004 ~Uló P~C 

Objeto: Aquisição de Materiais Escolares e didáticos, para Escritório e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador 
toda a documentação relativa a licitação supramenciooada. 

Nova Canto, Paraoá,30 de março 2016 

'1í3.442.45910~01.!Jj 

(44) 3016-8400 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~tUf-?.-~~~~-i--) 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 o,_,cil,... ·-""i·-/ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 '-'ânU ~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

A VISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 014/2016 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 004/2016- PMNC 
(Lei 11° 8.666/93, art. 21 , lll) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 30 de Março do ano de 2.016, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
por ítem, fixo e sem reajuste, para aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Materiais Escolares e didáticos, para Escritório e outros (conforme 
descrição no Edital de Cmia Convite n° 004/2016-PMNC, e seus anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empresas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU- PARANÁ, Rua Bahia s/no - Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@i g. com. br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-128 1 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 17 de Março de 2.016. 



PROCESSO LICITATORIO No 014/2016 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

ABERTURA: 30/MARÇ0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do d ia 30 de Março do ano de 2.0 16, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Ed ital de Carta Convite tem por objetivo a Aquisição de Materiais 
Escolares e didáticos, para Escritório e outros, da seguinte forma: 

LOTE 01· ÚNICO 
ÍTEM PRODUTOS/ESPECIFICAÇÃO QDADE. 

01 AG ENDA 10 UND. 

02 ALMOFADA PARA CARIMBO 20 UND. 

03 APONTADOR DE LÁPIS 100 UND. 
04 BASTÃO DE COLA QUENTE PQ OS PCTS 
os BORRACHA {branca) 10 Cx. 

06 CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS 50 UND. 

07 CADERNOS GRANDES 50 UND. 

08 CAIXA LUDICA OS UND. 

09 CAIXA/ARQUIVO (papelão) 300 UND. 

10 CALCULADORA DE 12 DÍGITOS 20 UND. 

11 CANETA ESFEROGRÁFICA 50 cxs. 
12 CANETA HIDROFRÁFICA PRETA oscxs. 
13 CANETA MARCA TEXTO 10 CXS. 

14 CARTOLINA (DIV. CORES) 1.000 UND. 

15 CHAVEIRO PLÁSTICO 10 UNID 

16 CLIPS N2 6 50 CXS. 

17 CLIPS N22 70 cxs. 
18 CLIPS N23 20 cxs. 
19 CLIPS N24 30 cxs. 
20 COLA BASTÃO 50 UND. 

21 COLA PARA E.V.A 10 UND. 

22 COLA PARA ISOPOR 10 UND. 

23 COLA TENAZ 20 UND. 

24 COLCHETES N2 14 20 cxs. 
25 CORRETIVO LIQUIDO 70 UNID 

26 E.V.A (DIV. CORES) 50 PCTS. 



27 E.V.A COM GLITER (DIV. CORES) 20 PCTS. 
28 ENVELOPE A4 24X34 10 PCT 
29 ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO 11X16 CM 500 UNO. 
30 ETIQUETA ADESIVA DE PREÇO GRANDE 500 UNO. 
31 FITA ADESIVA DUREX 400 UNO. 
32 FITA ADESIVA DUREX (la rga) 150 UNO. 
33 GRAMPEADOR DE MADEIRA 10 UNO. 
34 GRAMPEADOR GRANDE 40 UNO. 
35 GRAMPEADOR PEQUENO 20 UNO. 
36 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 10 CXS. 
37 GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 100 cxs. 
38 GRAMPO PARA GRAMPEADOR PEQUENO 50 CXS. 
39 ÍMAN PARA QUADRO MAGNÉTICO OS PCTS. 
40 LÁPIS PRETO 02 so ex. 
41 LIVRO ATA 20 UNO. 
42 LIVRO ATA OFÍCIO DE 100 FOLHAS 50 UNO. 
43 MARCADOR PERMANENTE 10 UNO. 
44 MOLHADOR DE DEDO 12 GRAMAS 20 UNO. 
45 ORGANIZADOR DE MESA 10 UNO. 
46 PAPEL CARTÃO A/4 (DIV. CORES) 50 PCTS. 
47 PAPEL CONTACT OS ROLOS 
48 PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 10 PACOTES 250 CXS. 
49 PASTA A/4 STANDART 30 UNO. 
50 PASTA A-Z 150 UNO. 
51 PASTA CATÁLAGO COM 50 PLÁSTICOS 50 UNO. 
52 PASTA DE A/ Z PARA OFÍCIO 50 UNO. 
53 PASTA DE ARQUIVO DE PLÁSTICO 50 UNO. 

54 PASTA FINA C/ ELÁSTICO 50 UNO. 

55 PASTA GRAM PO TRILHO 50 UNO. 

56 PASTA GROSSA C/ ELÁSTICO 100 UNO. 
57 PASTA PARA ARQUIVO DE FICHA 10 UNO. 

58 PASTA PARA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA os cxs. 
59 PASTA POLIONDA 2 CM 50 UNO. 

60 PASTA POLIONDA 4 CM 50 UNO. 

61 PASTA POLIONDA 6 CM 50 UNO. 

62 PASTA SUSPENSA KRAFT 200 UNO. 

63 PEN DRIVE 16GB 30 UNO. 

64 PEN DRIVE 32GB 30 UNO. 

65 PERFURADOR 20 UNO. 

66 PINCEL ATÔMICO 1100 20 cxs. 
67 PISTOLA DE COLA QUENTE GRAN DE OS UNO. 

68 PISTOLA DE COLA QUENTE PQ OS UNO. 

69 PORTA CANETA E CLIPS 10 UNO. 

70 PRANCHETA c/ PRENDEDOR 50 UNO. 

71 PRENDEDOR DE PAPEL (tipo GRAMPOMOL) 100 UNO. 

72 RÉGUA 30CM 100 UNO. 



73 SUPORTE PARA DUREX OS UNO. 

74 SUPORTE PARA FITA LARGA OS UND. 

75 T.N.T (DIV. CORES) 15 ROLOS 

76 TESOURA DE PICOTAR PAPEL (sem ponta) 30 UNO. 

77 TESOURA GRANDE 50 UNO. 

78 TINTA PARA CARIMBO 30 UNO. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LI ClT AÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 
Mun icípio, os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
man ifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS/PREVIDENCIÁRIA; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada in idônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 

(Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO Ill); 

I 

I 

e) Dec laração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 



condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em I (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabe lecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatu ra do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) ind icação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofet1ado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transpot1e de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 



A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrand o todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No di a, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O I -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no enve lope n. O I, e decid ir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes . 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
proced i menta : 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técn icos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ÍTEM, e a observância do disposto do Edital, respe itando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 
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6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíve is ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 -Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, in formações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória . 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 



Prefeitura Municipal de Nova ~ 

9 - DO VALOR 

Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 'c:. c ,... 
CNPJ N.O 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0302041 220021 -2006-33.90.3016 Secretaria Municipal de Educação 
0502 12361 o 188-2015-33.90.3016 Secretaria Municipal de Administração 
0506123610 188-2051 - 33.90.3016 Fundo/secr. Municipal de Saúde 

0702.10301.0428-2028/2029-33903016 

10- DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais. a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em lic itação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que apl icou a penalidade. 

10.2 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 -IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 -Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 

horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
aud iência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 

e o ped ido. 
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11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos actma 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultad o a qualquer licitante fo rmular observações no transcurso das sessões da 
licitação, so licitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) d ias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como ace itar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, ass inar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 

proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, im porta ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21 /06/93 e suas alterações. 



13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes. na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniênc ia adm in istrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n° . 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-3527128 1 I 35271363- e-mai l - pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 17 de Março de 2016. 

ASS. COMPRAS E LI ClT AÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 004/2016- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
--- - ---------- ------ portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. ______ _______ e CPF/MF n°. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ __ de _ _ _ _____ de 200 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

proced imento lic itatório, sob a moda lidade - CARTA CONVITE n° 004/2016, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados in idôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinat ura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 004/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2016 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 014/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 004/2016 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qual idade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 004/2016 instaurado pe lo 

Mun icípio de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da lic itação. 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova 8.[)t_~-·-- ~ 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-hQ._f4,~···:;..:.-/ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax {044) 3527-1363 ~ • ·7 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ..,.,. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 014/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 004/2016- PMNC. 

Objeto: Aquisição de Materiais Escolares e didáticos, para Escritório e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramcncionada. 

Nova Cantu, Paraná, ____ ___.:d~e::....._ ______ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTJ 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO n° 014/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Materiais Escolares, Didáticos, para Escritório e outros. 
Secretaria Municipal de Saúde 
Secretaria Munici al de Educa ão. 
VALOR ESTIMADO - R$-80.000,00 (Oitenta Mil Reais); 

PREVISÃO I 

DATA: 16 I Fevereiro I 2016 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

jj)Q 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO 

Visto: DATA: l 

PARA· 

ASSESSOR JURÍDICO 
I Inexigível I I Dispensado I I Concorrência I I Tomada I 

de Preço 
I Convite 

Visto: DATA: I I 


